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СЕКЦІЯ 1 «ЮРИДИЧНІ НАУКИ» 

 

 

М.Є. Александров,  

науковий співробітник відділу  

розроблення та вдосконалення форми одягу 

науково-дослідної лабораторії  

спеціального транспорту та форменого одягу  

ДНДІ МВС України,  

здобувач ДНДІ МВС України 

 

АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЄС ТА США 

 

Для вдосконалення системи адміністративно-правового регулювання 

сфери безпеки промислової продукції доцільно вивчати та аналізувати 

закордонний досвід у цій сфері найбільш провідних країн та міждержавних 

об’єднань. На підставі вивчення та аналізу закордонного досвіду можна 

визначити світові тенденції розвитку адміністративного права, суб’єктів та 

механізмів адміністративно-правового регулювання. 

Ураховуючи європейський вектор зовнішньої політики України, а також 

стратегічне партнерство України із США, розглянемо особливості 

адміністративно-правового забезпечення безпеки промислової продукції в 

країнах ЄС та США. 

Безпека промислової продукції в ЄС забезпечується на даному етапі за 

допомогою введення маркування СЕ (Conformité Européenne). Утворення 

маркування СЕ було визначено Директивами Європейського Союзу, відомими 

як «Директиви Нового Підходу» [1]. Шляхом нанесення маркування СЕ на 

продукт, виробник продукту з ЄС (або імпортер продукту поза меж ЄС) 

приймає на себе повну відповідальність.  

Регуляція та контроль безпеки споживчих та професійних товарів 

здійснюються на території ЄС має свої особливості. Генеральна Директива 

щодо безпечності продукції була розроблена та прийнята з метою забезпечення 

високого рівня безпеки продукції на всій території ЄС [2]. Ця Директива 

поширюється на всі споживчі товари, які не регулюються спеціальним 

законодавством ЄС з метою захисту здоров’я і безпеки споживачів та 

забезпечення належного функціонування внутрішнього ринку. 

Відповідальність за виробництво небезпечної або бракованої продукції 

визначається Директивою ЄС 85/374/EEC. Цією Директивою встановлено 

принципи відповідальності за якість та безпеку промислової  продукції на 

території ЄС. У разі, якщо бракований продукт спричинив шкоду споживачеві, 

виробник може понести відповідальність. Законодавство поширюється на всі 
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продукти, зокрема, споживчі товари, фармацевтичні препарати, 

сільськогосподарську продукцію та електроенергію. При прийнятті рішення про 

несправність продукту, беруться до уваги всі обставини, включаючи такі 

чинники як: 

– спосіб, яким продукт продається (в тому числі інформацію з рекламних 

проспектів, каталогів тощо); 

– будь-які інструкції або застереження, якими комплектується продукт; 

– очікуваність та зрозумілість наслідків експлуатації продукту; 

– час поставки продукту до реалізації. 

Виробник понесе відповідальність, якщо існує причинно-наслідковий 

зв'язок між браком в продукті і його пошкодженням. 

Далі розглянемо механізми та принципи адміністративно-правового 

забезпечення безпеки промислової продукції в США, одного із головних 

геополітичних партнерів України. 

На території США існує розгалужена система адміністративно-правового 

регулювання безпеки промислової продукції. Базовий закон, що регламентує 

безпеку промислової продукції в США – це Consumer Product Safety Act, 

(CPSA), який було прийнято 27 жовтня 1972 р. Конгресом США. Відповідно до 

розділу 4 цього документу в 1972 р. була утворена Комісія США з безпеки 

споживчих товарів, як постійно діюче незалежне агентство федерального уряду 

США [3]. Метою цієї Комісії є захист громадян від необґрунтованих ризиків, 

травм і смертельних випадків, пов'язаних із споживчими товарами. Для 

досягнення мети Комісія США з безпеки споживчих товарів перевіряє 

інформацію про продукти, розробляє та публікує стандарти безпеки, норми та 

правила, доводить до відома списки продуктів, що можуть бути небезпечними 

для життя та здоров’я людей. Крім того, ця Комісія здійснює перевірку на 

відповідність продукції вимогам безпеки, яка встановлена чинним 

законодавством, нормативно-технічною або технічною документацією. 

Ухвалення інструкцій та попереджень про ризики продукції не є обов’язковим, 

в разі створення їх вимоги можуть бути передбачені стандартами обов’язкового 

дотримання, так стандартами рекомендаційного характеру. 

Відповідальність виробників за випуск неякісної та небезпечної продукції 

в США вславлюється відповідно до законодавства кожного штату окремо. При 

цьому існує декілька причин браку, зокрема, брак утворився внаслідок 

недбалого ставлення до вимог безпеки, шахрайства або в результаті порушення 

гарантії. 

Брак продуктів визначаються на підставі тестувань та випробувань. У 

США існують три види браку: виробничий брак; брак конструкцій; брак 

застереження. 

Кінцевий виробник, виробник окремих компонентів продукту або його 

імпортер несуть однакову відповідальність за шкоду, завдану небезпечною 
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продукцією. В США та ЄС тягар доведення того, що шкоду (травму, смерть) 

завдав саме бракований продукт, несуть потерпілі.  

Вимоги до забезпечення безпеки використання продукції споживачами, 

зокрема вимоги до інструкцій із застосування та інформування споживача про 

ризики в ЄС та США базуються на однакових міжнародних стандартах: IEC 

82079-1 «Підготовка інструкції із застосування»; ISO/IEC Guide 37:2012 

«Інструкції з використання продукції споживачами». 

Водночас, у системах адміністративно-правового забезпечення безпеки 

промислової продукції в ЄС та США існують певні відмінності. По-перше, 

американська система не використовує маркування CE або будь-який інший тип 

маркування. По-друге, в ЄС існує тільки одна процедура для визначення 

відповідності продукту вимогам чинного законодавства, а саме процедура 

маркування CE. У США вид продукту і спосіб підтвердження його безпечності 

визначається різними федеральними агентствами, котрі визначають процедуру 

підтвердження відповідності продукту вимогам безпеки. По-третє, в США 

вимоги до безпеки продукції та перевірка цієї продукції на відповідність 

виконуються одними і тими ж федеральними органами. В ЄС вимоги до безпеки 

проектує Європейська комісія, але оцінка відповідності проводиться 

уповноваженими органами країн-членів ЄС. 

Якщо ЄС розробляв власні директиви вперше, то вимоги до продукції в 

США засновані на національних законах, що є прийнятими Конгресом. Також 

стандартизація та сертифікація продукції в ЄС відбувається на добровільній 

основі на добровільній основі, тоді як в США стандартизація продукції є, як 

правило, обов’язковою. У США, деякі державні закони та нормативно-правові 

акти висувають більш жорсткі вимоги до безпеки, ніж федеральні закони. В ЄС 

європейські закони узгоджені на одному рівні із законодавством країн-членів 

ЄС. Також у США існує «прецедентне право» підкреслює «загальний обов'язок 

попередити» від ризиків продукції. 

Ці відмінності також впливають на інструкції по застосуванню, які 

супроводжують продукт. Вимоги щодо інструкції по застосуванню, як 

зазначено у відповідності з обов'язковими стандартами, повинні строго 

дотримуватися в США. В ЄС, основні вимоги, передбачені законодавством, є 

обов'язковими, але стандарти використовуються на добровільних засадах.  
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МІСЦЕ ПРАВ ЛЮДИНИ У МУСУЛЬМАНСЬКОМУ ПРАВІ 

 

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, 

 що вони всім надані.  

Луцій Анней Сенека (Молодший) 

 

На сьогодні, у науковій юридичній літературі єдиного визначення поняття 

«мусульманське право» не існує. Ті чи інші вчені, акцентуючи увагу на тих чи 

інших характерних його рисах, наводять найрізноманітніші визначення. В 

енциклопедичному довіднику «Правові системи країн світу» мусульманське 

право формулюється як одна з основних правових систем (правових сімей) 

сучасності, як комплекс соціальних норм, фундаментом і головною складовою 

частиною якого є релігійні установлення і приписи ісламу, а також органічно 

пов'язані з ними і пройняті релігійним духом моральні та юридичні норми [1, 

с. 51]. 

У найзагальнішому вигляді мусульманське право можна визначити як 

релігійно-правову систему, що регулює суспільні відносини всередині громади, 

яка сповідує іслам. 

Мусульманське право складається переважно з обов'язків людини і 

санкцій за їх порушення. Ці обов'язки наказують мусульманинові здійснювати 

певні пристойні з погляду ісламу дії та утримуватися від непристойних. 

Наприклад, Коран наказує, щоб мусульманин співчував безпомічним і слабким, 

чесно вів торговельні справи, не підкуповував суддю, не займався лихварством і 

не грав в азартні ігри. Мусульманське право передбачає за порушення багатьох 

норм жорстокі покарання – страту, покалічення, биття ціпками. Так, за крадіжку 

Коран передбачає відсікання руки: “Злодію та злодійці відсікайте їх руки ...” (5: 

42 (38). 
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Невід'ємною частиною ісламу є шаріат ("шлях праведного життя"). Це – 

сукупність норм мусульманського права, релігійних та обрядових настанов і 

правил, що покликані регламентувати не тільки поведінку мусульманина в усіх 

сферах суспільного та особистого життя, а й його думки і почуття. При цьому 

практично всі нормативні приписи виходять з ідеї обов'язків людини перед 

Аллахом, а не з ідеї прав, свобод і гідності людини [1, с. 52]. 

Питання суб'єктивних прав індивіда не знайшло широкого закріплення в 

шаріаті, але говорити про повну їх відсутність також не буде парвильним. Це 

досягається, з одного боку, визнанням певних меж обов'язків (Бог покладає на 

кожну людину те, що вона спроможна нести), а з другого — уточненням обсягу 

прав, визнаних за індивідами. Неповага до цих прав тягне санкції, що 

накладаються мусульманським суддею.  

Ісламські правознавці формулюють низку принципів шаріату, одним з 

яких є принцип рівності. Але, за шаріатом, рівність поширюється лише на 

правовірних і не стосується немусульман. Навіть серед мусульман немає 

формальної рівності. Норми шаріату прямо говорять і про принижене 

становище жінок щодо чоловіків. [2, с. 122]. 

Принципом шаріату мусульманська теорія вважає братерство, 

посилаючись при цьому на норми, що зобов'язують багатих допомагати бідним. 

Проте у шаріаті значно більше норм, метою яких є найжорстокішими засобами 

захищати власність та інтереси багатіїв від зазіхань на них незаможних. 

Принципом шаріату вважається і справедливість, її сутність вбачається в 

обов'язку общини і правителя забезпечити кожному мусульманину рівність 

перед судом. "Чистота" цього принципу піддається сумніву, якщо зважити на те, 

що правосуддя повинно чинитися суддями (каді), які призначаються 

правителем, а сам правитель не підлягає людському суду і підзвітний лише 

Аллаху [2, с. 123]. 

Одним з основних принципів прав людини, задекларованих в Ісламі, є 

право на свободу віросповідання. У Корані сказано: «Немає примусу в релігії» 

(2:256). Це означає заборону на насильницьке примушування, як до прийняття 

Ісламу, так і до прийняття будь-якої іншої релігії. Створивши людину вільною 

Всевишній Аллах, зводить цю свободу в таку високу ступінь, що надає, в тому 

числі, і свободу віросповідання. Однак, будучи вільним в цьому житті, 

відповідно до есхатології Ісламу, людина відповідатиме за свій релігійний вибір 

перед Богом в Судний День. 

Іслам наказує мусульманам бути доброчесними і справедливими стосовно 

послідовників інших релігій і культів, поважати їхні права, традиції та культуру, 

так як сам Всевишній Господь надав людям свободу релігійного сповідання. 

Шаріат встановлює правило, відповідно до якого мусульмани зобов`язані 

сповідувати свою віру, і не перешкоджати сповідувати віру послідовникам 

інших конфесій [3, с. 84]. 
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Для послідовників інших релігій були засновані особливі правила: у разі 

правопорушень їх судили за правилами їхньої релігійної традиції. Такий 

демократизм і широкі права дали змогу іновірцям зберегти свою релігію, свої 

громади і культові споруди протягом усіх 14 століть Ісламу у всіх 

мусульманських країнах - від Марокко до Індонезії. 

Проголошення ісламу державною релігією серйозно обмежую правовий 

статус осіб, на яких не впливають норми ісламу. Крім того, в деяких країнах 

норми ісламу стоять вище, ніж конституційні норми і в багатьох аспектах 

визначають їх зміст і направленість. Багато положень, які закріплюють 

конституційно-правовий статус особи залишаються нереалізованими або носять 

досить обмежений характер в силу відсутності гарантій їх реалізації. 

Відсутність таких гарантій перетворює конституційно-правовий статус особи у 

відверту фікцію.  

Отже, навіть короткий огляд принципових настанов мусульманського 

права свідчить про існування в його межах суперечливих, а то й 

взаємовиключних норм щодо закріплення основних прав і свобод людини.  

Розділи про права і свободи громадян у конституціях мусульманських 

країн записані досить лаконічно короткими, без будь-якої деталізації. Проте, 

слід наголосити на тому, що розділи про права і свободи особи розташовані як 

правило перед розділами  про органи влади, що свідчить про сприйняття 

мусульманськими державами європейської традиції про пріоритет права і 

свободи особи над повноваженнями органів держави. 

На сьогоднішній день механізм захисту прав людини та громадянина на 

національному рівні в мусульманських кранах не може гарантувати індивіду 

ефективний захист його прав, оскільки відсутній рід найважливіших для 

захисту прав людини інститутів, у їх числі інститут парламентаризму, інститут 

конституційного контролю, інститут парламентського уповноваженого з прав 

людини, комісія з прав людини. 
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ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ДОКУМЕНТИ ВСТАНОВЛЕНОЇ ФОРМИ З 

ВІДПОВІДНИМИ РЕКВІЗИТАМИ 

 

У сучасній економіці цінні папери та ринок цінних паперів є 

найважливішими складовими, які забезпечують ефективне функціонування 

ринкового механізму взагалі. 

Питання визначення поняття цінних паперів як документу встановленої 

форми з відповідними реквізитами неодноразово було предметом наукових 

досліджень в Україні, однак воно залишається одним з найбільш дискусійних 

тем при дослідженні правових засад створення та функціонування фондового 

ринку. В Україні проблематика, пов'язана з поняттям, правовим режимом та 

обігом цінних паперів, змістовно відображається у працях І. Безклубого, 

В. Бірюкова, О. Винника, В. Долинської, Н. Кузнєцової, І. Назарчука, 

А. Мозгового, О. Онуфрієнко, А. Пилипенко, В. Посполітак, В. Щербини та ін. 

Відповідно до ст. 194 Цивільного Кодексу України цінним папером є 

документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує 

грошове або інше майнове право i визначає взаємовідносини між особою, яка 

його випустила (видала), i власником та передбачає виконання зобов'язань 

згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що 

випливають з цього документа, іншим особам. 

Господарський Кодекс України визначає, що цінним папером є документ 

встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або 

інше майнове право i визначає відносини між суб'єктом господарювання, який 

його випустив (видав), i власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з 

умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з 

цього документа, іншим особам (ч. 2 п. 1 ст. 163). Офіційні визначення цінного 

папера, які міститься у п. 1 ст. 194 ЦК України та в п. 1 ст. 163 ГК України, є 

майже тотожними з однією лише відмінністю щодо суб'єкта який може 

випускати (видавати) цінний папір, яка зумовлена розмежуванням сфер 

правового регулювання обох кодексів. При цьому відповідно до ч. 7 ст. 139 ГК 

цінні папери є особливим видом майна суб'єктів господарювання. 

Не зважаючи на відносну схожість наведених визначень поняття «цінних 

паперів» необхідно зазначити, що у ст. 163 ГК законодавцем встановлено 

суттєву відмінність: право випуску (видання) цінного паперу визнається за 

суб'єктом господарювання. Таке уточнення є важливим, оскільки відповідно до 

ч. 4 ст. 163 ГК правовий режим цінних паперів визначається Господарським 

Кодексом та іншими законами. Тобто, пріоритет визначення правового змісту 
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визнається за Господарським Кодексом, однак подальший аналіз законодавства 

свідчить про неузгодженість інших норм з цим кодексом. 

Хоча стосовно емісійних цінних паперів згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 2 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» емітентом може бути юридична 

особа, АРК або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів 

державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на 

себе зобов'язання щодо них перед їх власниками. Тобто суб’єктами 

господарювання Закон вже не обмежується, на відміну від ГК України  [1, с. 

27].  

Щодо можливості випуску (видання) цінного паперу фізичною особою, то 

ГК України цього не дозволяє, а Закон також не допускає цього стосовно 

емісійних цінних паперів, але щодо неемісійних цінних паперів норма відсутня, 

а ЦК України - взагалі це питання не коментує. Хоча важливим є те, що деякі 

неемісійні цінні папери, наприклад, векселі, відповідно до ст. 3 Закону України 

«Про обіг векселів в Україні» зобов'язуватися та набувати права за переказними 

і простими векселями на території України можуть юридичні та фізичні особи. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» цінні папери – це документи установленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають 

взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і 

особи, що має права на цінний папір, та передбачають виконання зобов'язань 

згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що 

випливають із цих документів, іншим особам. Однак у цьому визначенні 

використано невдале словосполучення «особа, яка видала цінний папір», при 

визначенні зобов'язаної особи за цінним папером. Терміни «випускати», 

«видавати», «розміщати» мають різне значення. Враховуючи те, що розміщення 

цінних паперів може здійснюватись не тільки емітентом, але і андерайтером, 

який не є зобов'язаною особою за цінним папером, на підставі відповідного 

договору з емітентом, доцільно замінити словосполучення терміном 

«випустила». Поєднання речових та зобов'язальних прав гармонізовано у 

законодавчому визначенні цінного паперу [2, с. 314].  

Проте зазначення у легальних визначеннях цінних паперів не зовсім 

відповідає правовій дійсності, тому що вони визначають взаємовідносини 

особи, яка їх розмістила (видала), і власника. Так, цінні папери можуть 

породжувати також інші відносини, зокрема з депозитарієм, зберігачем, 

реєстратором. 

Окрім цього існує ще один недолік визначення цінного паперу в 

зазначених нормативних джерелах. Із наведених визначень бачимо, що цінний 

папір посвідчує грошові або інші майнові права. Проте це не зовсім так. Згідно 

зі ст. 6 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» акція – це іменний цінний 

папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються 

акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку 
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акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини 

майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління 

акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним 

кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та 

припинення акціонерних товариств. 

Також норми Закону України «Про акціонерні товариства» вказує, що 

акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього 

акціонерного товариства. А відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 цього ж закону, 

корпоративні права - це сукупність майнових і немайнових прав акціонера - 

власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що 

включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання 

дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно 

до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи 

статутними документами. Частина корпоративних правовідносин має майновий 

характер, а інша частина - немайновий, але такий, що пов'язаний з майновим. 

Корпоративні правовідносини є зобов'язальними і відносними, багато з них - 

організаційно-правові. Тому цінні папери можуть породжувати не тільки 

майнові права (відносини), але й організаційно-правові, управлінські відносини 

на кшталт корпоративних [3, с. 5-6].  

Таким чином, правова природа корпоративних прав не дозволяє 

стверджувати про виключно майновий або виключно немайновий характер 

цінних паперів, у цьому полягає їх специфіка, яка потребує чіткого 

врегулювання [4, с. 87]. 

Різка поява фондового ринку у короткі терміни в Україні спричинила 

розвиток цілої низки проблем, зокрема нестабільності, невеликих обсягів, 

низької ліквідності та капіталізації, а найголовніше – на законодавчому рівні 

досі не сформовано єдиних підходів до визначення поняття цінних паперів. У 

зв'язку з цим існує нагальна потреба законодавчо забезпечити і закріпити 

єдиний підхід до формування основних понять сфері цінних паперів, з 

урахуванням вже існуючих знань та практичних рекомендацій про них.  
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ПРАВО НА ІМ'Я ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО 

 

 Конституція України у ст. 21 закріпила принцип рівності прав всіх 

людей. Місце права фізичної особи на ім’я не визначено законодавчо та не 

закріплено у Основному Законі. Дане право закріплено на міжнародному рівні у 

ст. 8 Конвенції про захист прав і основних свобод людини відповідно до 

рішення Європейського суду: «стаття 8 не містить ніяких явних положень щодо 

імен. Однак, імена, як і прізвища, є способом ідентифікації осіб у їх сім'ях і 

суспільстві, тому стосуються особистого і сімейного життя» [1].  

Треба зазначити, що національне законодавство закріпило зазначене 

право, а саме право на  ім’я; право на зміну імені; право на використання імені у 

главі 22 Цивільного кодексу України. 

Право фізичної особи на ім’я належить до особистих немайнових прав, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи. Вказівка на забезпечення 

соціального буття фізичної особи має особливе значення, адже саме ім’я 

індивідуалізує особу в суспільстві. Об'єктом даного права є ім'я фізичної особи, 

яке дає можливість фізичній особі набувати прав та створювати для себе 

цивільні обов'язки, а також здійснювати ці права та виконувати цивільні 

обов'язки під своїм іменем (ч. 1 ст. 28 ЦК України) [2]. 

         За загальним правилом структура імені фізичної особи складається з 

прізвища (родового імені), ім'я (власного імені) та по батькові (патріархального 

імені). Ім’я надається людині при народженні та упродовж життя законодавство 

встановлює певні підстави для зміни імені. 

Однак, слід зазначити, що право фізичної особи на ім’я відомо людство 

ще з давніх часів, але природа цього права й досі до кінця не вивчена. Поняття 

права на ім’я визначається кожним вченим по-різному та на основі різних 

критеріїв. Так, С. О. Сліпченко, визначає право на ім’я через певні правові 

можливості, серед яких виділяє основні три. До першої відноситься – вчинення 

визначених законом дій щодо нематеріального блага – можна віднести, 

наприклад, такі дії, як володіння ім'ям, зміна імені. До другої відносяться 

вимоги від усіх інших осіб, які мають доступ до об'єкта права утримуватися від 

його використання, а також не перешкоджати правовласнику здійснювати його 

право іншим чином – ніхто не може використовувати ім'я іншої особи, крім 
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випадків, прямо передбачених законом. До третьої можна віднести можливість 

вирішувати всі питання, пов'язані з його використанням - використання імені 

фізичної особи за згодою уповноваженої особи [3, с. 42]. 

Право на ім'я не має сімейно-правової природи, оскільки не можна 

змішувати право на присвоєння імені у відповідності із нормами сімейного 

права із самим правом на ім'я. Останнє є ширшим за своїм змістом. 

Зазначається, що у право на ім'я включається: право громадянина 

вимагати від інших осіб звертатися до нього відповідно до його прізвища, ім'я 

та по батькові; право на зміну імені, по батькові та прізвища; право вимагати 

припинення незаконного використання прізвища, імені та по батькові; право 

вимагати від інших осіб утримуватися від порушення права на ім'я [4]. 

Отже, право на ім'я виникає з моменту народження фізичної особи. У разі 

перекручення імені фізичної особи воно має бути виправлене. Якщо ж таке 

перекручення було здійснене у документі, такий документ підлягає заміні. 

Якщо ж перекручення імені здійснене у засобі масової інформації, воно має 

бути виправлене у тому ж засобі масової інформації. В разі відмови виправити 

ім'я фізична особа має право звернутися до суду і захистити своє право шляхом 

подання відповідної заяви за умов, визначених ЦПК України. 

Доводиться, що право на зміну імені є важливою гарантією права на ім'я 

фізичної особи. ЦК України надає право фізичній особі, яка досягла 

шістнадцяти років, на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне 

ім'я. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, наділяється правом 

змінити своє прізвище та (або) власне ім'я за згодою батьків або одного з них чи 

піклувальника (ст. 295 ЦК України). По-батькові фізичної особи, яка досягла 

чотирнадцяти років, може бути змінено у разі зміни її батьком свого власного 

імені. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи можуть бути змінені у разі її 

усиновлення відповідно до закону. Що стосується прізвища фізичної особи, то 

воно може бути змінене відповідно до закону у разі реєстрації шлюбу, 

розірвання шлюбу або визнання його недійсним. 

Фізична особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї 

діяльності (ст. 296 ЦК України) і користується своїм ім'ям, по батькові та 

прізвищем, беручи участь у суспільних відносинах. При укладенні правочинів, 

притягненні до відповідальності за заподіяння шкоди тощо має бути відомо ім'я 

конкретної особи. При укладенні усної чи конклюдентної угоди ім'я однієї чи 

обох сторін може бути і не вказано, проте відсутність зазначення імені у цих 

випадках не означає відсутність самого права на ім'я. 

Таким чином, слід зробити висновок, що право на ім’я характеризується 

такими ознаками: особисте немайнове право, абсолютне право, індивідуальне, 

функціональність, структурність. На підставі проаналізованих відомостей 

можна сформувати таке визначення права на ім’я – особисте немайнове права 

фізичної особи, яке її індивідуалізує у суспільстві та наділяє особу визначеним 

колом прав (змінювати, використовувати, тощо). Отже, хоча право на ім’я у 
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Конституції України прямо не передбачено, воно має надзвичайно велике 

значення. 
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технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИСВОЄННЯ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА 

ОБ΄ЄКТАМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ІМЕН ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Останнім часом Україну захлиснула хвиля перейменувань вулиць, 

проспектів, бульварів, площ, майданів, скверів, населених пунктів, а також 

інших об’єктів, присвоєння їм імен (псевдонімів) фізичних осіб, повернення 

історичних назв.  

В більшості випадків такі дії викликані масштабною реформою 

декомунізації, в результаті якої було прийнято чотири так звані «декомуністичні 

закони», метою яких є засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

режимів в Україні, очищення публічного простору від тоталітарної символіки та 

відновлення історичної справедливості. 

Обов’язок перейменування вулиць, площ, населених пунктів, юридичних 

осіб, засобів масової інформації тощо (надалі – об’єкти) визначено в Законі 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» (далі – Закон про декомунізацію), з покладанням цього обов’язку на 

конкретних суб’єктів.  
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Юридичні та фізичні особи можуть самостійно і добровільно ініціювати 

присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій об’єктам права власності, які їм належать.  

В обох цих випадках процедура перейменування/присвоєння імені має 

відбуватися на підставі Закону України «Про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій» (далі – Закон про присвоєння імені). 

 При здійсненні процедури перейменування та/або наданні імені фізичної 

особи обов’язковим є проведення громадського обговорення, яке має 

передувати прийняттю такого рішення, а в разі, якщо це стосується юридичної 

особи – згода трудового колективу. 

Не зважаючи на те, що Закон про присвоєння імені було прийнято 

порівняно недавно, практика його застосування дозволяє зробити 

обґрунтований висновок про недосконалість його норм, в тому числі 

процесуальних (процедурних). Серед основних проблем підставно виокремити 

наступні. 

1. На законодавчому рівні чітко не визначено критерії, якими повинні 

керуватися суб’єкти при присвоєнні імен фізичних осіб.  Так, ч.3 ст. 3 цього 

закону визначає, що юридичним особам та об’єктам права власності, як 

правило, присвоюється ім’я тієї фізичної особи, діяльність якої була пов’язана з 

юридичною особою чи об’єктом права власності, якій (якому) присвоюється це 

ім’я. Ключовими при цьому виявилися слова «як правило», адже кожен суб’єкт 

почав їх трактувати на свою користь, що, в принципі, не заборонено.  

Зокрема, почали присвоювати ім’я однієї фізичної особи кільком 

юридичним особам, перейменовувати вулиці без додержання принципу 

історичної справедливості тощо. Наприклад, ім’я видатного авіаконструктора 

ХХ сторіччя Ігоря Сікорського було присвоєно Національному технічному 

університету України «Київський політехнічний інститут», аеропорту «Київ» 

(Жуляни), коледжу Національного авіаційного університету, а в 2011 році 

вулицю Танкову у м. Києві перейменували на вулицю імені авіаконструктора 

Ігоря Сікорського.  

Яскраві приклади перейменувань вулиць з недодержанням вимог 

перелічених вище законів помічені в Одесі. Так, юрист Віталій Паньков на своїй 

сторінці у Facebook піднімає проблему перейменування тих вулиць, назви яких 

не підпадали під дію Закону про декомунізацію. Зокрема, на його думку, вулиця 

Валентини Тєрєшковой, яка не підпадає під встановлений законом перелік осіб, 

які займали керівні посади в комуністичній партії, була незаконно 

перейменована у вулицю Героїв Крут, що також суперечить ч.3 ст. 3  Закону 

про присвоєння імені, оскільки діяльність героїв Крут не була пов’язана з 

Одесою.  

Додатково слід відмітити й інші випадки «оригінальних» перейменувань. 

Так, перейменування міста Комсомольськ в Горішні Плавні викликало бурю 
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негативних емоцій як у самих городян, так і інших осіб, соцмережі просто 

вибухнули коментарями та закликами до здорового глузду. А при 

перейменуванні одного з проспектів у м. Києві під час громадського 

обговорення було запропоновано «нейтральну» назву – проспект Пухнастих 

Котиків.  

2. Другою проблемою, яка тісно пов’язана із попередньою, є 

відсутність процедури скасування присвоєного імені. Так, відповідно до ст. 11 

Закону про присвоєння імені, зміна, відмова від присвоєного юридичній особі 

та/або об’єкту права власності імені фізичної особи здійснюється в такому 

самому порядку, як і присвоєння імені, в тому числі після проведення 

громадського обговорення.  

Тобто, в разі недодержання вимог (критеріїв) Закону про декомунізацію та 

Закону про присвоєння імені громадськість позбавлена можливості вимагати 

скасування в спрощеному порядку такого перейменування і відновлення 

соціальної та історичної справедливості. Це може бути здійснено в загальному 

порядку, передбаченому Законом про присвоєння імені, або в судовому 

порядку. 

3. В Законі про присвоєння імені відсутні норми, які б визначали 

відповідальність за правопорушення у цій сфері. З метою уникнути 

зловживання, на законодавчому рівні мають бути визначені суб’єкти, підстави, 

види, порядок притягнення до відповідальності.   

Таким чином, актуальна на сьогодні процедура 

перейменування/присвоєння імені потребує додаткового законодавчого 

навантаження з метою її вдосконалення, визначення чітких критеріїв, якими 

могли би керуватися суб’єкти, а також врегулювання питання притягнення до 

відповідальності за правопорушення у цій сфері. 

 

 

А.Г. Бойков, 

кандидат юридичних наук, 

 старший науковий співробітник  

науково-організаційного відділу  

ДНДІ МВС України  

  

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

В умовах глобалізаційних процесів в світі перед країнами постають нові 

виклики, подолання яких в значній мірі залежить від стратегічних орієнтирів і 

вибору пріоритетів розвитку наукового суспільства. Науково-технічний прогрес, 

характерний для XX ст. забезпечив розвиток наукової культури людства і зростання 

добробуту. Так само глобалізаційні процеси дають поштовх розвитку інноваційних 
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процесів, з якими зв'язується майбутнє поступальний розвиток цивілізації. Одним з 

інноваційних проектів є створення і розвиток Інтернету. Інтернет-технології 

радикально змінили і розвинули в останні десятиліття дослідницьку інформаційно-

технологічну інфраструктуру (ІТ-інфраструктуру) і саму технологію наукових 

досліджень. В епоху глобалізації світових процесів наукове середовище стабільно 

піддається впливам ззовні, наукові проекти, дослідження і системи стають все більш 

складними, при цьому час на їх реалізацію постійно скорочується. Тому одним з 

найважливіших напрямів розвитку науково-дослідних можливостей виступають ІТ-

інфраструктури, відкритий онлайновий доступ до електронних репозиторіїв 

наукових публікацій, електронні бібліотеки. Відкриваються можливості для 

створення віртуальних наукових колективів і забезпечення ефективної взаємодії, 

спільного дистанційного використання обчислювального і наукового обладнання, 

оперативного доступу до наукових даних досліджень і публікацій, що 

безпосередньо впливає на результати виконаних досліджень. Хвиля впровадження 

інтернет-технологій, що автоматизують і розвивають різні аспекти науково-

дослідницької діяльності, створює умови для зміни організаційних та 

індивідуальних поведінкових моделей наукової діяльності. 

Одним з найважливіших інноваційних компонентів можна вважати створення 

і розвиток наукових електронних бібліотек. Вони активно створюються в різних 

областях знань. Онлайновий доступ до наукових публікацій, що надається 

користувачам в електронних бібліотеках, не тільки забезпечує широке і оперативне 

доведення результатів досліджень до зацікавлених дослідників, а й створює умови 

для використання нових методів наукометричних вимірювань, які відіграють 

важливу роль у розвитку науки. 

Таким чином, в процесі розвитку інтернет-технологій і формування в 

Інтернеті різноманітних засобів підтримки наукових досліджень, незалежних від 

географічних і адміністративних кордонів, ця глобальна система поряд з її функцією 

інформаційної системи для масового користувача, дійсно стала виконувати функції 

розвиненої ІТ-інфраструктури для підтримки наукових досліджень, широкого 

наукового співробітництва в різних галузях знань. 

Активний розвиток ІТ-інфраструктури підтримки наукових досліджень, які 

формуються в середовищі Інтернету, істотно стимулює консолідацію міжнародного 

наукового співтовариства, інтеграцію світової науки. Одним з найважливіших умов, 

безумовно, є доступність публікацій, які відображають результати виконуваних 

досліджень. 

Виконання цієї умови сприяло народженню на початку 2000-х років 

ініціатива «Відкриті архіви». Вона розробляє і просуває стандарти 

інтероперабельності, які спрямовані на сприяння ефективного поширення контенту. 

В результаті, ініціатива відкритих архівів нині прагне до об'єднання і знаходиться на 

перехідному етапі, який прагне до вивчення і застосування новішого і широкого 

спектру базових технологій і стандартів [1]. Процеси наукових досліджень і 

розробок на базі всесвітньої мережі є міжнародною ініціативою відкритого доступу 
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до результатів наукових досліджень, які виконуються за рахунок громадських 

фондів. Ця ініціатива отримує все більш широке визнання серед вчених різних 

країн. На її підтримку було прийнято Будапештську ініціативу «Відкритий доступ» 

(2001) [2] і «Берлінську декларацію про відкритий доступ до наукового і 

гуманітарного знання» (2003) [3]. Пізніше було прийнято угоду «Берлін-3» (2005) 

[4], в якому визначені конструктивні кроки для реалізації ініціативи відкритого 

доступу. Також необхідно згадати Міжнародну петицію за гарантований публічний 

доступ до результатів досліджень (2007) [5]. Організації, які підписали Берлінську 

декларацію, оголосили про свої наміри стимулювати дослідників надавати свої 

роботи у відкритий доступ, забезпечувати власникам наукової та культурної 

спадщини можливості для надання наявних у них матеріалів у відкритий доступ, 

домагатися врахування представлених у відкритому доступі публікацій під час 

присудження наукових ступенів тощо. 

Важливу роль в пропаганді відкритого доступу зіграли проведені його 

прихильниками дослідження впливу розміщення публікацій у відкритому доступі 

на індекс цитування цих публікацій. Дослідження дозволили підтвердити 

передбачуване природне багаторазове збільшення індексу цитування таких 

публікацій. 

Розвиток інформаційного суспільства поступово відбувається в усіх 

провідних державах світу та Україні. Перехід України до інформаційного 

суспільства, подальше розгортання державотворчих процесів, проведення 

соціально-економічних реформ, розширення міжнародного співробітництва, в 

умовах постійних зрушень у науково-технологічній сфері спричинюють постійне 

зростання вимог до рівня інформатизації суспільства. 

Одними з перших кроків до законодавчого регулювання сфери 

інформаційних технологій в Україні стало прийняття у 1998 р Законів України «Про 

Національну програму інформатизації» [6], «Про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки» [7] та «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації» [8]. 

Можна вважати одним із переломних моментів в ІТ-інфраструктурі 

прийняття в травні 2003 року Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» [9], який визначає поняття електронного документа та 

електронного документообігу, закріплює визнання юридичної сили електронного 

документа, визначає права і обов'язки і відповідальність суб'єктів електронного 

документообігу. Також вказаний закон встановлює основні організаційно-правові 

засади електронного документообігу та використання електронних документів. 

Необхідні заходи щодо реформування галузі науки та освіти в аспекті 

інформатизації тривають. Саме тому орієнтуючись на прозорість та відкритість 

наукових досліджень, зроблено крок до відкритого доступу до результатів наукових 

досліджень та надання вільного доступу наукових досліджень. 

У зв'язку з цим, за останній час, було внесено низку змін до чинних, а також 

прийнято певний перелік нових нормативно-правових актів, покликаних 
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регулювати актуальні науково-освітні питання, серед яких: Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» [10], Закон України «Про вищу освіту» [11], 

який прийнятий з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу 

для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни. Також відповідно до 

частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних 

опонентів» [12] надається можливість ознайомлення наукової громадськості на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), 

спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) 

до захисту, з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних 

опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством 

порядку. 

Таким чином розвиток інтернет-ресурсів та онлайнових сервісів для наукових 

досліджень і розробок підвело нас до рубежу, коли не тільки стали можливі, але і 

очевидно необхідні заходи щодо модернізації форм і методів наукової діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ І 

ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПОЛІЦІЄЮ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Починаючи дослідження зарубіжного досвіду попередження 

адміністративних правопорушень, слід зазначити, що в більшості зарубіжних 

країн відсутні кодекси про адміністративні правопорушення. Правовою 

основою адміністративної діяльності, поряд з іншими нормативними актами, 

визнаються кримінальні та кримінально-процесуальні кодекси. У зв’язку із цим 

компетенція поліції зарубіжних країн у деяких питаннях є ширшою, ніж в 

Україні [1, с. 129]. Якщо, зокрема, згадувати про заходи  запобігання і 

припинення правопорушень, то поліція зарубіжних країн (США, 

Великобританія, Франція, Німеччина, Італія) використовує затримання та арешт 

правопорушника; особистий огляд та обшук, огляд та обшук речей та 

документів; вилучення речей та документів, затримання транспортних засобів, 

відсторонення водіїв від керування ними, застосування сили та спеціальних 

засобів і вогнепальної зброї, якщо іншими мірами правопорушення припинити 

неможливо. Поліція більшості зарубіжних країн не використовує такий захід, як 

адміністративне затримання. Громадянин заарештовується поліцією, 

доставляється до поліцейської дільниці, де оформляються необхідні 

процесуальні документи і після цього доставляється до суду. Суд вирішує 

питання про подальше затримання чи звільнення з-під варти [2, с. 158–168] 

У Німеччині Закон про порушення порядку встановлює велику кількість 

обмежень для поліції, адміністративних органів і прокуратури порівняно з 

карною процедурою в застосуванні заходів примусу. Так, чиновники 

поліцейської служби, які призначені слідчими особами прокуратури, мають 
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право приймати рішення про проведення вилучень, обшуків, обслідувань. Але 

не допускається поміщення особи в стаціонар, її арешт чи тимчасове 

затримання, вилучення поштових відправлень і телеграм тощо. Тільки за 

рішенням суду дозволяється доставляти обвинувачених у вчиненні порушень 

порядку та свідків, які не з’являються на виклик за повісткою. Дозволяється 

навіть прийняття судом рішення про утримання під вартою свідка, який 

відмовляється надавати свідчення суду, з метою примушення його до свідчень. 

Строк цього утримання не може перевищувати шести тижнів. Такий самий 

строк арешту передбачається для осіб, які не сплачують штраф відповідно до 

рішення, що набрало законної сили. В окремих випадках за сукупністю 

вчинених порушень порядку строк арешту для примушення до сплати штрафу 

може становити 3 місяці (якщо особа свідомо відмовляється від сплати штрафу 

за наявності в неї майна чи грошових коштів). 

В Португальській Республіці одним із дозволених заходів примусу є 

встановлення особи (її ідентифікація). З цією метою уповноважені 

представники мають право вимагати документи в особи. Остання може бути 

затримана на строк до 24 годин – за умов неможливості встановити особистість 

порушника, якого застали на місці вчинення діяння [1, с. 131]. 

У Республіці Польща формування адміністративного деліктного 

законодавства здійснювалося за допомогою зміни як матеріального, так і 

процедурного права. Під час розгляду справи про адміністративне порушення 

поліція має право застосовувати певні примусові заходи, які полягають у 

можливості викликати особу, провести допит свідка та сторони (тобто особи, 

яка вчинила порушення), здійснити огляд, у тому числі огляд предмета. 

Характерною є відсутність у польському праві положень про можливість 

застосування приводу особи до приміщення органу, затримання особи, 

встановлення стану сп’яніння тощо. 

У Чеській та Словацькій республіках до особи адміністративний орган 

має право застосовувати тільки один примусовий захід – вилучення предмета. 

У Словенії не допускається застосування будь-яких заходів примусу без 

дозволу суду. Така процедура і повноваження суду є зрозумілими, з огляду на 

співвідношення між законодавством про проступки та карним законодавством. 

Тільки два примусових заходи (затримання особи, яка перебуває під впливом 

алкоголю або інших психоактивних засобів, та привід особи, затриманої під час 

проступку) можуть застосовуватися без попереднього дозволу суду за рішенням 

представника відповідного органу (поліцейського) на підставі статей 109 і 110 

Закону «Про проступки» [3, с. 190–191]. При цьому затримання особи, яка 

перебуває під впливом алкоголю або інших психоактивних засобів, 

здійснюється тільки в разі, якщо існує небезпека продовження протиправного 

діяння. А привід особи, затриманої під час учинення проступку, 

використовується поліцейськими за таких обставин: 1) неможливо встановити 

особу; 2) особа не має місця постійного проживання (перебування); 3) особа 
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може уникнути відповідальності внаслідок від’їзду за кордон; 4) особа й надалі 

вчинятиме проступок чи буде його поновлювати. Ці затримання не можуть 

тривати понад 12 годин. Але протягом трьох годин з моменту фактичного 

затримання особі зобов’язані повідомити про причину затримання та її права 

(на мовчання, негайну правову допомогу, повідомлення найближчих родичів 

про затримання). Факт затримання особи зараховується їй під час сплати 

штрафу у разі визнання її винуватою у вчиненні проступку – 20 євро штрафу за 

затримання тривалістю до 12 годин і 40 євро штрафу за затримання тривалістю 

понад 12 годин (затримання на підставі дозволу суду) [3, с. 187, 190–191]. Такий 

механізм урахування часу затримання під час сплати штрафу (зменшення його 

розміру залежно від тривалості затримання) уявляється вдалим з огляду на те, 

що він відповідає вимогам принципу справедливості під час накладення 

адміністративного стягнення. 

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що у країнах Східної 

Європи (Польща, Словенія, Чехія тощо), які більш наближені за характером 

правової системи до України, поліцією застосовуються заходи запобігання, 

аналогічні до національних адміністративно-запобіжних заходів (перевірка 

документів, виклик особи, огляд особи і предмета тощо). 

 

Список використаних джерел 

1. Міловідова С.В. Попередження та протидія адміністративним 

правопорушенням в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право» / С.В. Міловідова. – К., 2016. – 231с. 

2. Заросило В.О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції 

України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції): 

дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» / Володимир Олексійович Заросило; Національна 

академія внутрішніх справ України. – К., 2002. – 250 с. 

3. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та 

пропозиції реформування в Україні / автор-упорядник О. А. Банчук. – К.: Книги 

для бізнесу, 2007. – 912 с. 

 

С.Г. Братель,  

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адміністративної діяльності 

Національної академії внутрішніх справ 

 

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР 

 

Адміністративна процедура має характерні властивості, що також 

притаманні й адміністративному процесу. Процес пов’язаний з владною 
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діяльністю, яка здійснюється вповноваженими на те суб’єктами та є виключно 

юридичною як за змістом, так за цілями і результатом. Він також пов’язаний із 

правозастосовчою діяльністю та регулюється процесуальними нормами 

адміністративного права.  

Адміністративну процедуру можна визначити як урегульовану 

адміністративно-процедурними нормами послідовність дій суб’єктів 

уповноважених на виконання державно-владних функцій у вигляді 

правозастосування та нормотворчості, метою яких є прийняття нормативно-

правових актів управління та вирішення адміністративних справ.  

М.П. Пихтін розглядає адміністративну процедуру як процесуально-

правове закріплення адміністративної діяльності, що реалізуються в межах 

адміністративних правовідносин і має регламентоване відображення у 

практичній діяльності [1]. За визначенням В.В. Галунька, адміністративні 

процедури – це встановлений законодавством порядок розгляду і розв’язання 

органами публічної адміністрації індивідуальних адміністративних справ з 

метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави [1]. 

Ю.А. Тихомиров та Е.В. Талапіна визначають адміністративну процедуру 

як нормативно врегульовану послідовно здійснювану діяльність органів 

виконавчої влади із реалізації прав та обов’язків, що забезпечує порядок 

прийняття владних управлінських рішень посадовими особами (розгляду й 

вирішення адміністративних справ) [2]. 

В свою чергу, О.І. Миколенко пропонує розглядати адміністративну 

процедуру як врегульовану адміністративно-процедурними нормами 

послідовність дій суб’єктів нормотворчої та правозастосовної діяльності, 

структурованих відповідними процедурними відносинами, щодо прийняття 

нормативно-правових актів управління та вирішення адміністративних 

справ [3]. 

Адміністративними процедурами часто називають лише винятково 

зовнішню правозастосовну діяльність органів державної влади, хоча деякі 

дослідники включають у це поняття також і внутрішньоорганізаційні 

процедури. В усіх наведених визначеннях адміністративні процедури 

розглядаються як нормативно встановлений порядок послідовно здійснюваних 

дій органів виконавчої влади, спрямований на прийняття владних управлінських 

рішень і реалізацію повноважень посадових осіб, не пов’язаний з розглядом 

суперечок або застосуванням заходів примусу. 

Таким чином, адміністративна процедурна є процедурно-процесуальною 

формою, яка регулюється адміністративно-процедурними нормами, що 

визначає порядок, в межах якого здійснюється послідовна діяльність суб’єктів 

адміністративної процедури та дії інших її учасників. Водночас, 

адміністративна процедура є врегульованою адміністративно-процедурними 

нормами послідовністю дій суб’єктів нормотворчої і правозастосовчої 
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діяльності, видом юридичної процедури, тобто адміністративний процес є 

видом адміністративної процедури.  
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Тенденції розвитку світового ринку праці вимагають урахування таких 

чинників, як прискорення темпів технологічних змін, підвищення вимог до 

конкурентоспроможності, зменшення некваліфікованих спеціальностей та 

обсягів ручної праці. Як свідчить світовий досвід, одним із чинників, що сприяє 

ефективному подоланню негативних процесів, викликаних тенденціями  

розвитку ринку праці, є належно організована система професійної орієнтації в 

країні. За даними наукових досліджень професійна орієнтація впливає на 

збільшення продуктивності праці (залежно від галузі на 10-30%), скорочення 

плинності кадрів (на 20-25%), зниження аварійності та травматизму на 35-45%), 

продовження періоду працездатності (на 8-10%), сприяє зниженню відчислення 

учнів з професійних навчальних закладів у 3-4 рази [1]. 

Закон України «Про зайнятість населення» закріплює право особи на 

професійну орієнтацію (ст. 7) [2]. Водночас ці послуги разом із інформаційно-

консультаційними, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці законодавець відносить до 

безоплатних соціальних послуг як гарантію права особи на соціальний захист у 
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разі настання безробіття (ст. 9) [2]. Проте, серед науковців на цей час ще не 

склалося сталої позиції щодо співвідношення соціальних і адміністративних 

послуг.  

Законом України «Про адміністративні послуги» адміністративна послуга 

визначається як результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований 

на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно 

до закону (ст. 1) [3]. Відповідно до Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90–р, 

адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень 

уповноваженим суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне 

оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і 

законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, 

посвідчень, проведення реєстрації тощо) [4].   

Якщо розглядати правовідносини, які складають у сфері надання 

зазначених послуг з професійної орієнтації, то віднести їх у цілому виключно до 

соціальних послуг, на наш погляд, не доречно.    

Фахівці розглядають професійний відбір більш широко, ніж це 

встановлено правовими нормами. Так, вони зауважують, що він складається із 

професійного добору і професійного підбору. При цьому професійний добір – 

це система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення 

конкретних професій, найбільш придатних для оволодіння ними конкретною 

людиною. У той же час, професійний підбір носить організуючий характер, 

його метою є виявити і оцінити індивідуальні особливості людини, які й 

визначають її придатність до однієї, або кількох професій. В цілому ж 

професійний відбір, на їх думку, являє собою систему профдіагностичного 

обстеження, спрямованого на визначення ступеня придатності особи до 

окремих видів професійної діяльності згідно з нормативними вимогами. Якщо у 

претендента на даний вид професії з’ясовується відсутність хоча б однієї 

професійно важливої якості, йому відмовляють у працевлаштуванні [5, с. 4]. 

Незважаючи на специфічні риси окремих складових професійного відбору, 

відносини, що складаються у сфері останнього, а також відносини пов’язані із 

професійною адаптацію, стосуються конкретного робочого місця. Тобто, як 

правило, виникає безпосередній зв’язок між особою і роботодавцем, і відсутня 

така обов’язкова складова адміністративної послуги, як суб’єкт її надання в 

особі органу державної влади або уповноваженого на те державного 

підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування. 

Відповідно до норм Закону України «Про інформацію», інформаційною 

послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою 

задоволення їхніх потреб (ст. 23) [6]. Тобто, така складова професійної 
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орієнтації, як професійна інформація, охоплюється відносинами у сфері 

інформаційного забезпечення і відноситься до інформаційних послуг. 

Закон України «Про зайнятість населення» окреслюючи шляхи здійснення 

професійної орієнтації осіб, які звернулися до «територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції», надає визначення професійного 

консультування аналогічне тлумаченню Концепції державної системи 

професійної орієнтації населення за виключенням того, що це є «організована  

взаємодія фахівця з професійної  орієнтації та особи, яка отримує послугу» 

(ст. 33 Закону України «Про зайнятість населення») [2].  

На цей час послуга з професійного консультування здебільше 

розглядається як соціальна послуга. Проте, якщо розглядати з боку визначення 

самого поняття «соціальна послуга», наданого відповідним нормативним актом,  

таке віднесення не відповідає фактичному стану взаємовідносин у цій сфері. 

Так, згідно із ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги», вони є комплексом 

заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих проблем [6]. У той же час фахівці 

підкреслюють, що професійне консультування, як засіб професіоналізації 

особистості, фокусується на підготовці клієнтів до професійного 

самовизначення, до входження у професію і до наступних кроків на шляху 

професійного становлення і зростання. Крім того, профконсультування охоплює 

широке коло питань, які виникають у процесі розгортання кар’єри і при 

завершенні професійної діяльності [7, с. 63]. Тобто ці взаємовідносини 

охоплюють коло значне ширше ніж особи які «не можуть самостійно подолати 

складні життєві обставини».  

Звернемо увагу на досвід Сполучених Штатів Америки, де функціонує 

Національна асоціація професійної орієнтації (National Vocational Guidance 

Association) (NCDA), створена ще у 1913 р. Вона об’єднує більшість фахівців 

США у галузі профорієнтації та кар’єрного консультування. Саме NCDA 

виробляє у цій країні стандарти професійної діяльності профконсультантів, 

кваліфікаційні та етичні стандарти і принципи діяльності, а також проводить 

експертизу як методичних та інформаційних матеріалів, так і проектів законів, 

що стосуються сфери її діяльності [8, с. 56]. Слід звернути увагу на програму 

федерального уряду (яка реалізується службами зайнятості та відділами освіти 

окремих штатів) «Технічна підготовка» (Tech Prep). Ця програма має на меті ряд 

заходів із професійної орієнтації, консультації учнівської молоді та отримання 

ними сертифікату, за яким вони можуть продовжити навчання в університеті з 

певного технічного профілю [8, с. 56]. Даний  сертифікат дозволяє отримати 

підготовку в галузях інженерних технологій, прикладних наук, промисловості, 

мистецтві, торгівлі, сільського господарства, охорони здоров'я та бізнесу. Крім 
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того, надає гарантії у забезпеченні зайнятості після закінчення навчання на 

ринку праці.  

Переосмислюючи досвід США у сфері професійної орієнтації, можливо 

запропонувати запровадити у системі діяльності уповноважених суб’єктів 

державної влади України надання адміністративної послуги з проведення 

професійного консультування з видачею сертифікату професійної придатності 

на отримання підготовки у профільному навчальному закладі за спеціальністю у 

якій зацікавлена держава, тобто яка є затребуваною або буде затребувана на 

ринку праці через 3–10 років. Це потребує внесення відповідних змін до 

положень Концепції державної системи професійної орієнтації населення, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 842, 

Закону України «Про зайнятість населення» інших нормативних актів, що 

регулюють цю сферу, запровадження державних стандартів послуги з 

професійного консультування зацікавленими державними органами виконавчої 

влади (зокрема, міністерствами соціальної політики та освіти).  
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ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНИХ АВТОМАТИЧНИМИ 

ЗАСОБАМИ МОНІТОРИНГУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  

В РЕСПУБЛІЦІ ЕСТОНІЯ  
 

Сьогодні в Україні триває процес запровадження системи автоматичної 

фіксації правопорушень на дорогах. Законодавче забезпечення механізму 

притягнення особи за вчинене нею правопорушення, зафіксоване в 

автоматичному режимі ще повністю не сформоване. Залишається чимало 

технічних та процесуально-правових питань, які потребують вирішення, серед 

них: порядок організації провадження у таких справах, порядок визначення 

винної особи у вчиненні правопорушення (якою може бути як власник 

транспортного засобу, так і треті особи, які тимчасово ним керують) та порядок 

її інформування про накладення стягнення тощо. Заповнення прогалин 

можливе, серед іншого, і через залучення позитивного іноземного досвіду.  

Система автоматичної фіксації правопорушень на дорогах з певними 

відмінностями функціонує в багатьох країнах світу вже багато років. Зокрема, 

досить чітко та суворо така система діє в Республіці Естонія. Автоматичні 

засоби моніторингу дорожнього руху діють на основі Естонської національної 

програми безпеки руху, контроль за ними здійснюють Департамент поліції та 

прикордонної охорони та Департамент Шосейних доріг. 

За правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані 

автоматичними засобами моніторингу дорожнього руху, в межах позасудового 

письмового попереджувального провадження, накладається попереджувальний 

штраф на відповідальну за транспортний засіб особу у момент вчинення 

правопорушення, якою може бути як власник, так і інша особа, внесена в реєстр 

дорожнього руху. Повідомлення складається у двох екземплярах (один з яких 

надсилається відповідальній особі, інший залишається в установі, що здійснює 

провадження у позасудовому порядку), обов’язково підтверджується 

електронним цифровим підписом та супроводжується платіжним дорученням з 

формою про оскарження. Особа, яка одержала повідомлення про стягнення, 

може його оспорити. Цей штраф не заноситься до реєстру покарань (оскільки не 

є покаранням по суті) і у випадку вчинення аналогічного правопорушення не 

створює ознак повторності (як обтяжуючої обставини). Такий підхід, на нашу 

думку, мінімізує негативні наслідки для відповідальної особи в майбутньому, 
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при цьому даючи йому можливість на аналіз власної поведінки та її 

коригування у відповідності до закону.  

Особливо цікавим для нас є ознайомлення з порядком повідомлення 

відповідальної особи про накладення на неї стягнення за вчинене 

правопорушення. Відповідно до статті 54
3 

Деліктно-процесуального кодексу 

Естонської Республіки протягом 5 днів з дня встановлення проступку 

відповідальній за транспорт особі надсилається повідомлення про штраф 

рекомендованою поштою за адресою, вказаною в реєстрі народонаселення [1]. 

Якщо така особа попередньо була зареєстрована на державному електронному 

порталі поліції Естонії, то в першу чергу вона отримає листа на власну 

електронну адресу. Для користування цим порталом та щоб відкрити одержаний 

лист, необхідно мати спеціальну ID-карту. Таким чином законодавець подбав 

про захист персональної інформації, яка міститься у надісланому листі і 

убезпечив дані від доступу сторонніх осіб. Використання такого досвіду у 

вітчизняній практиці може стикнутися з рядом проблем, серед яких, зокрема, 

складність збереження схоронності персональних даних при електронному 

інформуванні. В наших реаліях, за відсутності згаданих ID-карток, доступ до 

електронного порталу може бути забезпечений через використання банківських 

платіжних карток. Відповідно реквізити картки мають надаватися користувачем 

в момент реєстрації на порталі разом з іншими обов’язковими даними. 

Надіслана постанова не містить фотографії, зробленою відповідним 

технічним пристроєм. Копія такого зображення може бути надіслана на вимогу 

особи, яка була відповідальною за автомобіль в момент фіксації 

правопорушення. При цьому процесуальні строки, відведені для сплати штрафу, 

не припиняються. 

В повідомленні про штраф має бути зазначено: 

 час і місце призначення попереджувального штрафу; 

 найменування, реєстраційний код та адресу установи, що веде 

провадження у позасудовому порядку; 

 ім'я, прізвище, посаду працівника установи, який склав 

повідомлення про штраф; 

 якщо адресатом є фізична особа – її ім'я та прізвище, адресу 

проживання, особистий код або дату народження, якщо адресатом є юридична 

особа – її найменування та реєстраційний код (прирівняну до реєстраційного 

коду комбінацію букв чи цифр – для іноземних юридичних осіб), адресу місця 

знаходження, номер телефону та адресу; 

 короткий опис проступку, час та місце його вчинення; 

 кваліфікацію проступку; 

 підстави призначення попереджувального штрафу та його розмір. 

Цікаво, що у випадку, коли особа з будь-яких причин не одержала 

повідомлення про штраф, таке повідомлення публікується в офіційному виданні 
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– "Офіційні повідомлення" (ест. – "Ametlikud Teadaanded") [2]. В такому разі 

публікації підлягають не всі дані, що містяться в повідомленні про штраф, а 

лише прізвище та ім'я, особистий код або дата народження. Таке повідомлення 

вважається офіційно доведеним до відома відповідальної особи після спливу 30 

днів з дня публікації. Як бачимо, законодавець передбачив широке коло 

способів повідомлення винуватої особи, попередивши різні ситуації, які 

унеможливлюють одержання поштового повідомлення.  

Залучення саме такої практики інформування особи про вчинене нею 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в 

автоматичному режимі, в українське законодавство може сприяти покращенню 

ситуації з притягненням винних осіб до відповідальності. В нашому правовому 

полі офіційною платформою для публікації повідомлень про штрафи може бути 

видання "Голос України". 

Наостанок слід наголосити, що камери фіксації швидкості в Естонії 

"відмічають" всі транспортні засоби, що рухаються з перевищенням допустимої 

швидкості. Тобто в об'єктив може потрапити і автомобіль органів державної 

влади, машина швидкої допомоги, пожежна чи патрульна машина тощо. В будь-

якому випадку власник (відповідальна за автомобіль особа) одержить постанову 

про штраф і форму для оскарження, де він повинен зазначити причину 

перевищення швидкості, наприклад, швидка повинна довести, що перевищення 

допустимої швидкості було вимушеним через екстрений виклик і під час руху 

на машині були ввімкнені проблискові ліхтарі. 

Наведений матеріал дозволив виділити позитивні аспекти, застосування 

яких може стати корисними у вітчизняному законодавстві. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІУ СФЕРІ ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

За роки незалежності Україна зберегла потужний науковий та технічний 

потенціал у сфері легкої промисловості. Продукція забезпечує потреби 
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населення, постачаючи тканини, одяг, взуття та інші предмети споживання, а 

також використовується в інших галузях промисловості у вигляді сировини і 

допоміжних матеріалів, наприклад у харчовій, машинобудуванні тощо. 

Найбільш тісні зв’язки легка промисловість має із сільським господарством та 

хімічною промисловістю – основними постачальниками сировини для галузі. 

Слід зазначити, що 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.  

Державна політика у сфері легкої промисловості регулюється 

нормативно-правовими актами у цій сфері. Основними завданями яких є 

поєднання в правовому житті ринкових засад господарювання та соціальної 

спрямованості економіки. При цьому правова стратегія розвитку легкої 

промисловості знайшла своє відображення в наступних документах: Стратегія 

розвитку «Україна – 2020», затверджена Указом Президента України від 

12 січня 2015 р. № 35/2015; Концепція науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України, затвердженої постанови Верховної Ради України від 

13 липня 1999 р. № 916-ХІV; Однострій поліцейських, затверджений 

постановою Верховної Ради України від 30 вересня 2015 р. № 823; Концепція 

Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу на період до 2020 р., затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 19-р; Концепція 

Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на 

період до 2020 року від 17 липня 2013 р. № 603-р тощо [3]. 

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, 

підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. 

Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки 

як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної 

культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу 

громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої 

політики в забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і 

техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних потреб 

суспільства [2]. 

Відмітимо, що основними цілями державної політики у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності є: примноження національного багатства на основі 

використання наукових та науково-технічних досягнень; створення умов для 

досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, 

духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних 

досягнень науки і техніки; зміцнення національної безпеки на основі 

використання наукових та науково-технічних досягнень; забезпечення вільного 

розвитку наукової та науково-технічної творчості [4, с. 164]. 
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Безперечно, потенціал легкої промисловості на сьогодні не відповідає 

суспільним потребам ні в кількісному виразі, ні в якості продукції, що 

виробляється. За інноваційністю та технологічним рівнем і 

конкурентоспроможністю, вітчизняна продукція легкої промисловості суттєво 

поступається розвинутим країнам. Легка промисловість має найнижчий серед 

інших галузей промисловості рівень кадрової та вартісної наукоємності. Понад 

90 % продукції легкої промисловості, що виробляється в Україні, не має 

сучасного наукового забезпечення [5, 169]. 

Протягом останніх років існує тенденція скорочення підготовки 

висококваліфікованих кадрів, в тому числі наукових, також скорочується 

кількість підприємств галузі. Залежність українського господарства від імпорту 

середньо- і високотехнологічних побутових товарів, і від широкого асортименту 

продукції легкої промисловості, свідчить про низький рівень вітчизняного 

науково-технічного та виробничого потенціалу, що потребує пріоритетної уваги 

і підтримки держави у цій сфері та нового покоління підприємців і науковців. 

Оскільки мале і середнє підприємництво є розповсюдженою у всьому світі 

рушійною силою, яка генерує національне багатство шляхом створення нових 

робочих місць, тож можна очікувати зростання валового внутрішнього 

продукту, а також стимулювання розвитку конкурентоспроможності і 

інноваційного потенціалу економіки. 

Доцільно відмітити, що для розв’язання вищезазначених проблем уряд в 

рамках пріоритетного напряму реформи «Створення сприятливого бізнес-

клімату і розвиток малого та середнього підприємництва» затвердив Стратегію 

розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, 

передбачену Планом пріоритетних дій Уряду. Розробниками зазначеної 

стратегії якої постали Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за 

підтримки проекту «FORBIZ – створення кращого бізнес-середовища» 

(ініціатива EU4 Business), а також за участі авторитетних представників органів 

державної влади, об’єднань підприємців, організацій підтримки 

підприємництва, торгово-промислових палат, фінансових та наукових установ, 

міжнародних фінансових організацій, проектів міжнародної технічної 

допомоги [6].  

Отже, активна законодавча підтримка на державному рівні може стати 

дієвим інструментом структурної реконструкції сфери легкої промисловості, 

підвищення її конкурентоспроможності і ефективності, а також науково-

технічного прориву в цілому.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС  

ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

Розглядаючи дане питання в першу чергу потрібно вияснити що собою 

являють громадські об’єднання. Згідно зі ст.1 Закону України «Про громадські 

об’єднання», громадське об’єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів [1] 

Отже, таким чином громадські об’єднання це узагальнююче поняття для 

багатьох форм громадської активності, що мотивується по-різному: 

переконанням людей, потребою в самовираженні, у спілкуванні, бажанням 

здобути правові та матеріальні блага, принести користь суспільству тощо. 

Раніше адміністративно-правовий статус громадських об’єднань 

регламентував інший нормативний документ. З метою реалізації права громадян 

на об’єднання в Україні було прийнято Закон України «Про громадські 

об’єднання» від 22.03.2012 року №4572-17, що набув чинності з 1 січня 2013 

року, таким чином замінив Положення попереднього Закону України «Про 

об’єднання громадян» від 1992 року, який регулював діяльність громадських 

об’єднань до 2013 року [2]. 

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1025490.html
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1025490.html
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Деякі дослідники тлумачать адміністративно-правовий статус 

громадських об’єднань та його елементи по різному. 

Наприклад, Ю.В. Соболєва пропонує виділити наступні елементи 

структури адміністративно-правового статусу громадських об’єднань:  

– адміністративно-правові норми, які регулюють мету діяльності 

громадських об’єднань;  

– адміністративно-правові норми, що регулюють порядок їх створення, у 

тому числі порядок державної реєстрації громадських об’єднань;  

– норми адміністративного права, що закріплюють права громадських 

об’єднань;  

– норми адміністративного права, що закріплюють обов’язки громадських 

об’єднань;  

– норми адміністративного права, що закріплюють права і обов’язки 

громадських об’єднань;  

– адміністративно-правові норми, що регулюють порядок зупинення 

діяльності об’єднань;  

– норми адміністративного права, що регулюють відповідальність 

громадських об’єднань; адміністративно-правові норми, що регулюють порядок 

їх ліквідації; адміністративно-правові норми, що закріплюють гарантії статусу 

громадських об’єднань. 

Слід відзначити, що елементний склад адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань, слід розподілити на такий, у якому засновниками та 

членами (учасниками) є фізична, а де юридична особа. Якщо це буде фізична 

особа, то елементами її адміністративно-правового статусу будуть: права; 

обов’язки; відповідальність. Якщо це буде юридична, то до таких пропонуємо 

віднести: найменування, мету, завдання функції її утворення та діяльності; 

порядок створення громадських об’єднань, формування їх органів; атрибути, які 

ними використовуються; їх права та обов’язки; гарантії їх діяльності; 

відповідальність громадських об’єднань; особливості організаційно-структурної 

будови та взаємовідносин [3, с. 60].  

Отже, можна зробити висновок, що під адміністративно-правовим 

статусом громадських об’єднань потрібно розуміти врегульовану 

адміністративно-правовими нормами сукупність їх  прав, обов’язків та 

адміністративну відповідальність.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

В умовах реформування української державності постає нагальна 

необхідність створення ефективної системи публічного управління з 

відповідальністю перед громадянами. На сьогоднішній день є необхідність 

створення збалансованої системи державної влади, підвищення ролі місцевого 

самоврядування та напрацювання пропозицій щодо комплексного 

вдосконалення конституційного регулювання адміністративно-територіального 

устрою та організації місцевої публічної влади, тобто чітке закріплення статусу 

місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. 

На нинішньому етапі розбудови України як демократичної та правової 

держави з урахуванням глобальних змін, які відбулися останнім часом, розвиток 

місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямів державної 

політики. Події останніх років чітко окреслили європейський вибір України, що 

актуалізувало проблему реалізації ратифікованих угод з країнами ЄС, у тому 

числі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, а також 

забезпечення якісного розвитку регіонів країни як важливих складових частин 

економічної системи України. 

Чинною Конституцією України закладені принципи, правові та 

інституційні основи місцевого самоврядування. Проте модель місцевого 

самоврядування, викладена головним чином у XI розділі Основного Закону, є 

спробою пристосувати інститут місцевої демократії до політико-правових 

реалій, що існували в державі на той час, саме тому в цю модель закладено 

збереження механізмів централізації влади на місцевому рівні. 
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Норми чинної Конституції України та законів України зумовлюють 

інституційні конфлікти між різними органами місцевого самоврядування та 

органами державної виконавчої влади. Практика реалізації конституційних 

положень доводить, що місцеві ради надмірно заполітизовані, декларативним 

залишається принцип забезпечення інтересів територіальних громад депутатами 

місцевих рад, особливо гостро стоїть проблема представлення спільних 

інтересів територіальних громад обласними та районними радами. 

Найбільше спірних питань викликає підхід територіальної організації 

влади та організації місцевого самоврядування, а саме: 1) ліквідація чи 

реорганізація місцевих державних адміністрацій; 2) виборність голів місцевих 

державних адміністрацій; 3) напрями зміни виборчого законодавства як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівнях; 4) законодавче регулювання 

проведення місцевого референдуму; 5) удосконалення адміністративно-

територіального устрою тощо. 

Місцеве самоврядування, як принципово нова система організації 

публічної влади на місцях, є одним з тих атрибутів сучасного 

конституціоналізму та соціально-правової демократичної державності, що, у 

контексті європейського вектору розвитку української держави, вимагає 

становлення на принципах гуманізму, людського виміру влади та верховенства 

права. 

Формування місцевого самоврядування виявилося одним із найбільш 

складних та суперечливих завдань становлення сучасної державності України. 

На шляху демократичних процесів постав цілий комплекс політичних, 

економічних, соціальних, кадрових, психологічних та інших перепон. Адже 

реальна, дієздатна муніципальна влада передбачає не лише конституційно-

правове визнання прав територіальних громад, декларування самостійності 

місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, не тільки 

закріплення правових, соціальних та інших гарантій цієї самостійності, 

встановлення функцій та компетенції місцевого самоврядування, а й створення 

правових, організаційних, економічних, соціальних, кадрових та інших умов для 

реалізації її завдань та функцій. 

При проведенні реформи важливо використати досвід інших країн, що 

успішно здійснили реформу систем територіального управління. При 

удосконаленні Конституції України у частині адміністративно-територіального 

устрою та організації місцевої публічної влади важливо визначити: по-перше, 

територіальну основу місцевого самоврядування – громаду; по-друге, 

законодавчо закріпити поняття місцеве самоврядування, громада, 

адміністративно-територіальна одиниця, населений пункт, орган місцевого 

самоврядування; по-третє, матеріальні і фінансові засади функціонування 

місцевого самоврядування; по-четверте, порядок формування та строк 

повноважень органів місцевого самоврядування; по-п’яте, особливості 
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здійснення місцевої публічної влади на рівні району та області; по-шосте, 

закріпити дієві гарантії місцевого самоврядування. 

Згідно з Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» метою такого реформування 

є формування прозорої системи публічного управління, відхід від 

централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності 

місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної 

організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і 

фінансової самодостатності місцевого самоврядування. 

Метою децентралізації є: 1) чіткий і збалансований перерозподіл 

повноважень ресурсів та відповідальності між центральними органами влади і 

місцевими органами влади; 2) підвищення адміністративної та економічної 

ефективності розподілу обмежених ресурсів [1, с. 167–168]. 

Децентралізація тісно пов’язана з ідеєю субсидіарності, яка є основною у 

праві Європейського Союзу і є базовою вимогою Європейської хартії місцевого 

самоврядування 1985 р., в ст. 4 якої закріплена дефініція субсидіарності, який 

вимагає, щоб рішення у державі приймались на нижчому можливому рівні, а 

верхні ланки управління вдавались до будь-яких дій тільки у тому разі, якщо ці 

дії будуть ефективніші за відповідні дії нижніх ланок. Саме принцип 

субсидіарності міг би бути критерієм розумного перерозподілу повноважень. 

Важливим викликом удосконалення місцевого самоврядування є 

реформування територіальної організації влади (адміністративно-

територіального устрою) в Україні. В основу нинішньої реформи місцевих 

органів влади покладено «Концепцію реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні», що схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. 

Відповідно до кількості різних видів адміністративно-територіальних 

одиниць виділяються різні рівні місцевого управління. Як наголошують 

експерти Ради Європи, бажаність багаторівневого місцевого самоврядування 

беззаперечна. У рамках багаторівневої (дво-, трирівневої) системи організації 

місцевої влади необхідно чітко розмежувати повноваження між рівнями 

місцевої влади без подвійної спільної компетенції, щоб громадяни чітко знали, 

хто і за що відповідає. Україна, як досить велика європейська країна, в 

адміністративно-територіальному поділі має складатися з трьох рівнів, кожному 

з яких притаманні певні основні повноваження органів місцевого 

самоврядування, що діють на цьому рівні [2, с. 6]. 

Іншим важливим викликом сьогодення є об’єднання (укрупнення) 

територіальних громад. Процеси укрупнення муніципалітетів і адміністративно-

територіальної реформи в цілому безпосередньо пов’язані з децентралізацією 

управління і передачею на місцевий рівень все більших повноважень. 
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Висновки. Місцеве самоврядування як право територіальної громади може 

ефективно здійснюватися лише за умови поєднання достатніх повноважень 

органів місцевого самоврядування, можливості муніципальних органів 

використовувати достатній обсяг власних повноважень в інтересах 

територіальної громади та нести відповідальність за свої дії перед 

територіальною громадою у випадку неналежного виконання обов’язків. Для 

вирішення цієї складної проблеми необхідно провести ґрунтовну роботу у таких 

напрямах: 1) змінити модель взаємовідносин у системі «влада–громада», та 

якомога ширше залучати громадян до вирішення місцевих питань, заохочувати 

активну громадянську позицію і особисту участь населення; 2) ведення 

постійного публічного діалогу місцевих органі влади з населенням 

адміністративно-територіальної одиниці; 3) здійснювати заходи щодо правового 

виховання населення з метою збільшення обізнаності громадян щодо їхніх прав, 

свобод та обов’язків за місцем проживання, у тому числі й через підвищення 

ролі місцевих засобів масової інформації та громадських об’єднань в 

інформуванні громадян і формування в них позиції щодо актуальних проблем 

місцевого життя; 4) партнерські взаємовідносини між місцевими органами 

державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, а також між 

органами публічної влади та громадянами. 
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економіки та господарської діяльності. Так, В.К. Мамутов справедливо вважає, 

що сучасна економіка не може існувати без державного регулювання [1, с. 84], 

обстоює необхідність поєднання державного регулювання економіки та 

економічної свободи суб’єктів господарювання, самоврядування, 

саморегулювання, використовуючи термін «соціально орієнтоване публічно-

правове регулювання економіки» [2, с. 6].  

Разом із тим, доволі значно різниться міра державного регулювання 

різних галузей економіки. Низка галузей народного господарства й відповідно 

видів господарської діяльності в силу своєї значущості для економіки країни 

потребує більш суворого контролю з боку держави, ніж інші. Аналіз чинної 

нормативно-правової бази свідчить, що до таких, що заслуговують на особливу 

увагу, сфер економіки законодавець відносить рекламну діяльність. Державне 

регулювання рекламної діяльності слід розглядати як один із видів державного 

регулювання господарської діяльності, форму державного впливу на рекламну 

діяльність, при порушенні встановлених законодавством вимог якого може 

наступити юридична відповідальність. 

Правове регулювання рекламної діяльності спрямоване на забезпечення 

публічного інтересу в цій сфері суспільних відносин. 

Загалом реалізація публічних інтересів має декілька важливих аспектів. 

Це питання щодо того, які засоби використовує держава для досягнення 

суспільно-значущих цілей. Із іншого боку, маємо питання відносин суспільства 

і держави, що розуміють у цьому випадку як державний апарат, і недопущення з 

боку останнього зловживань і дій усупереч загальним інтересам [3, с. 97]. 

На сучасному етапі розвитку держави і права ключова роль у досягненні 

балансу прав і свобод особи й публічних інтересів держави й суспільства 

належить закону. Сьогодні межі державного регулювання економіки визначені 

не тільки Господарським кодексом України, а і спеціальним законом «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [4], 

деякими іншими законами. 

На існуванні правових умов державного регулювання як однієї з головних 

умов наполягав відомий економіст інституціонально-правового напряму 

В. Ойкен. У своїй концепції економічних порядків він розкриває вагому роль 

держави разом із іншими інститутами при встановленні форм і методів 

господарювання. Під впливом держави приватні порядки, якими регульовано 

трудові відносини, потоки матеріальних благ, мінові відносини, грошову сферу, 

переплітаються і стають ланками сукупного порядку, тобто конкретного 

господарського порядку. Господарський порядок тієї або іншої країни полягає в 

сукупності стійких форм, в яких протікає економічний процес [5, с. 212]. 

Держава, здійснюючи регулювання суспільних відносин, використовує систему 

методів та інструментів, які змінюються залежно від завдань регулювання, 

матеріальних можливостей держави, накопиченого досвіду регулювання. 
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Способи публічно-правового впливу на господарську діяльність доволі 

різноманітні. Відмінності, зумовлені галузевими розокремленнями, можуть 

полягати в цілях, спрямованості й характері впливу, наслідках невиконання 

вимог та інших критеріях. Зазвичай публічні інтереси є забезпечуваними 

шляхом закріплення державою вимог у правовій формі до суб’єктів 

господарювання в процесі провадження ними господарської діяльності. Ці 

вимоги закріплені в правових актах і є обов’язковими. Таким чином, 

установлення Законом України «Про рекламу» імперативних вимог до реклами 

свідчить про його орієнтацію на захист публічних інтересів у рекламних 

правовідносинах.  

Реклама є одним з основних і одним з найбільш ефективних способів 

конкурентної боротьби. Національне законодавство відносить недобросовісну 

рекламу до однієї з форм недобросовісної конкуренції. 

За допомогою закріплення в правових нормах вимог до реклами, до 

суб’єктів рекламних правовідносин, певних обмежень і заборон, держава 

регулює рекламну діяльність з метою захисту інтересів суспільства і держави. 

Реалізація вказаних цілей правового регулювання реклами забезпечується 

налагодженою системою контролю. Слід визнати, що нормативне закріплення 

вимог до реклами було б безглуздим і неефективним без встановлення 

відповідальності за недотримання вказаних вимог. 

Серед відносин з державного регулювання рекламної діяльності важливе 

місце посідають відносини, пов’язані з податковим регулюванням. 

Таким чином, забезпечення публічних інтересів у сфері реклами 

здійснюється за такими основними напрямками: законодавче забезпечення 

державного регулювання; захист добросовісної конкуренції; реалізація прав 

споживачів на належну рекламу; оподаткування рекламної діяльності; 

відповідальність за порушення рекламного законодавства. 
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
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 Діюча на сьогоднішній день система оцінки діяльності органів 

Національної поліції не відповідає вимогам сьогодення. Вона переважно 

спирається на показники, що характеризують рівень злочинності та відсоток 

розкриття злочинів. Завжди перед органами внутрішніх справ ставилася задача 

забезпечити стовідсоткову реєстрацію заяв і повідомлень про злочини, але 

досягти цього не можливо, оскільки збільшення кількості заяв та повідомлень 

про злочини при обмежених можливостях встановлення осіб, що їх вчинили, 

негативно позначиться на показниках розкриття злочинів, що,  у свою чергу, 

негативно впливатиме на оцінку діяльності Національної поліції в цілому. 

 Для усунення можливості фальсифікацій доцільно відійти від такого 

показника як відсоток розкриття злочинів, замінивши його показниками, які 

об’єктивно відображатимуть обсяги та якість роботи за основними напрямами 

діяльності органів поліції. 

Під час оцінювання діяльності органів поліції необхідно  враховувати ту 

обставину, що рівень та динаміка злочинності лише частково залежать від 

результатів їх діяльності, оскільки на стан злочинності впливає низка 

політичних, економічних, соціокультурних факторів тощо. 

 Оцінювання діяльності поліції має здійснюватися за критеріями та 

показниками, які об’єктивно відображатимуть кінцеві результати їх діяльності щодо 

виконання поставлених перед ними завдань за основними напрямами роботи, а 

також якість та законність такої діяльності. 

Система оцінювання діяльності  поліції забезпечувати підвищення 

захищеності громадян, суспільства і держави від злочинних посягань, 

відновлення справедливості й порушених прав, дотримання законності 

поліцейськими у службовій діяльності, підняття рівня довіри населення до 

поліції, як одного з основних показників.  

Враховуючи завдання, які ставляться перед поліцією, в якості основних 

напрямів її діяльності, що підлягають оцінюванню доцільно визначити: 

реєстрацію, облік та розгляд заяв, повідомлень та іншої інформації про події; 

виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;  досудове слідство; 

запобігання правопорушенням та злочинам; припинення правопорушень, 

охорона і забезпечення публічного порядку; забезпечення безпеки дорожнього 
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руху; оцінка ставлення населення до діяльності поліції за даними незалежних 

соціологічних опитувань [1]. 

Відповідно основними індикаторами  системи оцінки діяльності 

Національної поліції  повинні бути  підвищення захищеності громадян, 

суспільства і держави від злочинних посягань. А саме необхідно враховувати 

безпечність для населення перебування в публічних місцях, захищеність 

громадян за місцем їх проживання. Відповідно за критерій необхідно взяти 

показники скоєних правопорушень з більшого на менше, а число припинених з 

меншого на більше [1]. 

Щодо відновлення справедливості у порушенні прав і свобод людини 

тобто якість і законність діяльності самих органів поліції та рівень довіри 

населення до поліції. Отже критерії повинні бути визначені незалежним 

соціологічним опитуванням від кожного вищого рівня до нижчому – центри 

зв'язку з громадськістю. При оцінювані діяльності поліції за рік обов’язково 

використовувати результати опитування населення певних регіонів або країни в 

цілому щодо діяльності поліції по виконанню покладених на неї завдань. 

Як показники систем оцінки застосовуються статистичні дані, що 

характеризують результати діяльності поліції, які деталізуються за допомогою 

індикаторів (співвідношень між показниками). 

Безпосереднім предметом моніторингу є конкретні значення показників 

(індикаторів), у тому числі виражені в абсолютних (кількісних) та відносних 

величинах, одиницями виміру яких слід обрати: 

Дані офіційної державної статистики, вимірювані або такі, що 

розраховуються по затвердженим відповідними нормативними документами 

такими як: накази, положення, інструкції.  

Ступінь впливу на зниження ефективності роботи поліції   визначається 

на підставі розрахунків і моніторингу системи зазначених індикаторів та 

порівняння їх із "пороговими" значеннями.  

Порогові значення — це граничні значення індикаторів (показників), що 

обчислюються із урахуванням середнього рівня за визначений термін, зокрема: 

поріг позитивного стану (індикатори не набувають суттєвих негативних змін); 

поріг негативного стану (індикатори набувають негативних змін); поріг 

загрозливого стану (індикатори набувають змін, які можуть загрожувати якості 

реагування на правопорушення). 

Дані соціологічних опитувань громадян за спеціально розробленою 

методикою з питань стану і тенденцій об’єктів спостереження – «індикатори 

суспільної оцінки зазначених об’єктів». За допомогою даних досліджень 

можливо встановити латентність злочинності та довіру населення до  органів 

поліції ]. 

Використання даних соціологічних досліджень, перш за все думки 

населення, є одним з важливих напрямів підвищення об’єктивності оцінки 

ефективності функціонування соціально-правового механізму протидії 
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злочинності та якості на оперативність реагування. З цією метою 

представляється необхідним створити інтегровану систему моніторингу  думки 

населення, здійснювану окремими суб’єктами протидії злочинності. Також для 

того, щоб опитування населення стали реальним і повноцінним джерелом 

інформації, слід не тільки розробити механізм урахування результатів 

соціологічних досліджень для виведення об’єктивної і всебічної оцінки, але і 

підвищити достовірність даних, одержуваних в ході досліджень. Відхилення 

фактичних значень індикаторів від порогових вказує на необхідність реагування 

на ці зміни на різних управлінських рівнях: 

1. Щодо порогу позитивного стану: за результатами поточного аналізу й 

оцінки ситуації на рівнях всіх  – ухвалення відповідних ординарних 

управлінських та оперативно-службових рішень. 

2. Щодо порогу негативного стану: за результатами підсумкового 

(щорічного тощо) аналізу й оцінки ситуації на загальнодержавному або окремих 

регіональних рівнях –  ухвалення відповідних управлінських та оперативно-

службових рішень і заходів колегією МВС. 

3. Щодо порогу загрозливого стану: за результатами екстреного 

проведення аналізу й оцінки  ситуацій, які загрожують  якості реагування на 

правопорушення – розробка та внесення до розгляду вищими органами влади 

пропозицій, у тому числі комплексних правоохоронних, інших державних та 

громадських заходів, що потребують ухвалення спеціальних рішень на 

зазначених рівнях. 

4. Інформування відповідних державних органів влади про розвиток 

ситуації у сферах відповідальності  Національної поліції може здійснюватися у 

вигляді аналітичних довідок та статистичних звітів та за визначеними 

показниками (індикаторами) здійснювати аналіз та оцінку ситуації щодо стану 

злочинності та, визначити поріг загрози реагування на правопорушення, 

прогнозувати розвиток можливих негативних наслідків, визначити механізм 

оперативного реагування. 
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ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВНИЧОЇ (ЮРИДИЧНОЇ) 

ОСВІТИ ДЛЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКА: ОКРЕМІ 

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

 

Необхідність становлення в Україні юридичної освіти як системи 

стандартів змісту та методики викладання правничих дисциплін, базованих на 

формуванні правничих навичок, обізнаності щодо питань етики та прав людини, 

розумінні фундаментальної ролі правника в утвердженні верховенства права 

через захист прав і свобод людини, а також стандартів доступу до правничої 

професії, не викликає сумнівів.  

Для формування основних напрямів розвитку юридичної освіти 

Міністерством освіти і науки України у 2016 році було ініційовано створення 

робочої групи, до складу якої увійшли, зокрема, представники цього 

міністерства та Міністерства юстиції України, науковці юридичних факультетів 

вищих навчальних закладів України. З урахуванням актуальності цього 

питання, пропонуємо увазі окремі зауваження та пропозиції до підготовленої 

робочою групою та запропонованої до обговорення Концепції вдосконалення 

правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до 

європейських стандартів вищої освіти та правничої професії (далі – проект 

Концепції) [1]. 

1. У проекті Концепції використовуються такі поняття як «правнича 

освіта» та «правнича школа», утім не надається їхнє визначення. На нашу 

думку, закріплення визначення зазначених понять сприятиме одноманітному 

розумінню, тлумаченню та застосуванню Концепції, а також безпосередній 

реалізації її положень (Наприклад, у п. 4 преамбули проекту Концепції поряд із 

словосполученням «правничі школи» вживається словосполучення 

«університети в цілому», з чого можна зробити висновок, що правнича школа та 

університет – це різні суб’єкти надання освітніх послуг. 

2. Небезспірними видаються запропоновані у проекті Концепції перелік 

правничих професій (п. 9 розділу І) та перелік видів професійної діяльності в 

сфері права (п. 12 розділу І). Передусім, у проекті Концепції відсутні критерії, 

за якими посади віднесені до вищенаведених переліків. Як наслідок цього, 

незрозумілим є принципова різниця між правничою професією та професійною 

діяльністю в сфері права (наприклад, з п. 12 розділу І проекту Концепції можна 
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зробити висновок, що правничі професії є складовою професійної діяльності в 

сфері права). Тим більше, що доступ до правничих професій та до посад в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування, кваліфікаційні 

вимоги яких передбачають наявність вищої юридичної освіти, будуть мати 

особи, які успішно склали єдиний державний кваліфікаційний іспит зі 

спеціальності «Право» та пройшли процедури добору, встановлені 

відповідними законами (пункти 10,11 розділу І).  

Далі у проекті Концепції в п. 35 розділу IV зазначається, що за умови 

успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі 

спеціальності «Право» особа повинна отримувати диплом магістра за напрямом 

підготовки «Право». На нашу думку, для осіб, які планують обіймати правничі 

професії (за винятком, судді), або займатися професійною діяльністю в сфері 

права, а тим більше для осіб, які будуть займати посади в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, кваліфікаційні вимоги яких 

передбачають наявність вищої юридичної освіти, необхідність мати диплом 

магістра видається зайвою. Оскільки здобуття магістерського рівня вищої 

освіти передбачає оволодіння особою поглибленими теоретичними та/або 

практичними знаннями, уміннями, навичками за обраною спеціальністю (чи 

спеціалізацією), загальними засадами методології наукової та/або професійної 

діяльності, іншими компетентностями, достатніми для ефективного виконання 

завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності [2]. 

Утім, з урахуванням того, що більшість законів України у сфері державної 

служби, правоохоронної та юридичної діяльності в частині наявності вищої 

юридичної освіти для заняття певних посад передбачають обов’язкову 

юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, то пропозиція 

проекту Концепції щодо диплома магістра є такою, що відповідає чинному 

законодавству (наприклад, Закон України від 2 червня 2016 року № 1403 «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» зобов’язує державних (ч. 1 ст. 10) та приватних (ч. 1 ст. 18) 

виконавців мати вищу юридичну освіту не нижче другого рівня) [3]. 

Крім цього, цілком очевидною вбачається необхідність доповнення 

переліку видів професійної діяльності в сфері права, запропонованого в п. 12 

розділу І проекту Концепції. На нашу думку, він потребує доповнення такими 

видами професійної діяльності в сфері права, як: проходження державної 

служби в Національній поліції України, СБУ, НАБУ, ДБР (можливо, з 

вказівкою на конкретні посади).  

Окремо слід наголосити на необхідності доповнення переліку видів 

професійної діяльності в сфері права вказівкою на науково-педагогічну 

(наукову) діяльність у правничих школах, якою займаються особи, які власне, і 

надають вищу юридичну освіту.  

Разом із цим, вважаємо за необхідне виключити з п. 12 розділу І проекту 

Концепції вказівку на науково-викладацьку роботу (для посад судді Верховного 
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Суду та Конституційного Суду України). По-перше, некоректним є 

використання словосполучення «науково-викладацька робота», оскільки Закон 

України від 1 липня 2014 року № 1556 «Про вищу освіту» оперує терміном 

«науково-педагогічна діяльність». По-друге, незрозумілим є обмеження 

можливості науково-викладацької (науково-педагогічної) діяльності лише для 

суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, оскільки для всіх 

категорій державних службовців, суддів законодавчо передбачена можливість 

займатися науково-педагогічною діяльністю. 

У свою чергу, заслуговує на увагу та підтримку пропозиція введення 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Право» (п. 34 

розділу IV проекту Концепції), що буде логічним продовженням 

запровадженого у 2017 році єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої світи магістра 

за спеціальністю 081 «Право». 

З огляду на викладене, сподіваємося, що обговорення проекту Концепції 

вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника 

відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії 

сприятиме його вдосконаленню та успішній реалізації положень. 

 

Список використаних джерел 

1. Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової 

підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та 

правничої професії [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства освіти 

і науки України. – Режим 

доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/konczepcziya-vdoskonalennya-

pravnichoyi-(yuridichnoyi)-osviti-dlya-faxovoyi-pidgotovki-pravnika-vidpovidno-do-

evropejskix-standartiv-vishhoyi-osviti.html.  

2. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556 

[Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал «Верховна Рада України». – 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

3. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1403 

[Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал «Верховна Рада України». – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19. 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

А.О. Данилевський,  

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінально-правових  

дисциплін та судових експертиз 

Донецького юридичного інституту 

МВС України 

 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ПРОТИПРАВНИЙ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ 

 

Корупція в цілому та корупція у спорті зокрема є однією з найбільш 

серйозних загроз не тільки в Україні, а й у світі. У міжнародних нормативно-

правових актах зазначається, що вона підриває міжнародні демократичні 

інститути і цінності, етичні цінності та справедливість, а також спричиняє 

шкоду стабільному розвитку і принципу верховенства права [1]. А глобальна 

загроза чесності у спорті, потребує глобальних заходів у відповідь [2]. Одним з 

таких заходів, спрямованих на протидію неправомірному впливу на результати 

офіційних спортивних змагань стало закріплення кримінальної відповідальності 

за такі дії шляхом доповнення КК України статтею 369-3.  

Проблемам кримінальної відповідальності за протиправний вплив на 

результати офіційних спортивних змагань присвятили свої роботи 

О.С. Бондаренко, Ю.В. Гродецький, К.П. Задоя, О.В. Кришевич, В.Г. Кундеус, 

І.В. Ледяєва, А.В. Савченко, Н.М. Ярмиш та інші. Проте багато проблемних 

питань кримінальної відповідальності за цей злочин залишаються не достатньо 

дослідженими. 

У науковій літературі обґрунтовано зверталась увага на недоцільність 

розміщення складу злочину, що розглядається, у розділі XVII КК України 

«Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 

наданням публічних послуг», невідповідності назви статті 369-3 КК України її 

змісту, недотримання принципу єдності термінології при формулюванні ознак 

неправомірної вигоди, невдалий текст примітки до статті 369-3 КК України та 

інші проблеми кримінальної відповідальності за протиправний вплив на 

результати спортивних змагань. У цій роботі ми спробуємо звернути увагу на 

питання, які, на нашу думку, або взагалі не досліджувались, або яким 

приділялось недостатньо уваги. 

По-перше, законодавець вільно ставиться до використання 

словосполучення «офіційне спортивне змагання» – в одних випадках воно 

вживається у множині, в інших – в однині. Відповідно, у правозастосовних 

органів при буквальному тлумаченні може виникнути хибний висновок про 

необхідність встановлення для кримінальної відповідальності за цей злочин 

факту неправомірного впливу на результати кількох неправомірних змагань, 

хоча безсумнівно, що суспільна небезпечність притаманна навіть відповідному 
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впливу на результати одного спортивного змагання. На наш погляд, для 

однакового застосування у тексті статті 369-3 КК України словосполучення 

«офіційне спортивне змагання» повинно вживатись тільки в однині. 

По-друге, невдалою є спроба вирішення питання про суб’єкта цього 

складу злочину. Так, у примітці до статті 369-3 КК України вказується, що 

суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені в частині 2 статті 17 

Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на 

результати офіційних спортивних змагань» (далі – Закон). Відповідні 

положення закону не просто визначають, хто саме може бути суб’єктом певних 

дій, а й чітко розмежовують, хто з них відповідає за вчинення яких дій. Так, 

особи зазначені у частині 3 статті 6 Закону (спеціальні суб’єкти) несуть 

відповідальність за вчинення корупційного правопорушення та порушення 

заборони ставок на спорт, а усі інші (загальні суб’єкти) – тільки за 

примушування, підбурювання або вступ у змову із спеціальними суб’єктами. 

Таким чином, виходить, що загальний суб’єкт не може нести кримінальної 

відповідальності за підкуп спортсменів, осіб допоміжного спортивного 

персоналу та посадових осіб у сфері спорту, оскільки ані у частині 2 статті 17, 

ані у частині 3 статті 6 Закону не зазначено, що вони можуть вчиняти такі дії (є 

хіба що вказівка на те, що вони можуть надавати пропозиції неправомірної 

вигоди) [3].  

Остаточну плутаницю у це питання вносять положення частини 3 статті 8 

Закону, де зазначається, що корупційним правопорушенням є не тільки 

отримання зазначеним спеціальним суб’єктом неправомірної вигоди, але і 

підкуп таких суб’єктів [3]. Отже, положення Закону, на які міститься посилання 

у КК України не передбачають відповідальність загального суб’єкта за 

вчинення підкупу, а інші – передбачають.  

Крім цього, при визначенні кола суб’єктів, які підлягають 

відповідальності за протиправний вплив на результати спортивних змагань, у 

частині 3 статті 6 Закону використовується формулювання «особи допоміжного 

спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні», хоча ознака 

участі у спортивному змаганні відповідно до положень статті 1 Закону 

притаманна тільки спортсменам, а допоміжний спортивний персонал лише 

обслуговує або лікує спортсменів [3]. Таким чином, відповідальність 

допоміжного спортивного персоналу за вчинення злочину, передбаченого у 

статті 369-3 КК України взагалі неможлива, адже умовою відповідальності 

таких осіб відповідно до положень Закону є їх участь у спортивному змаганні, а 

вони у ньому участі не беруть.  

На наш погляд проблема з визначенням суб’єкта злочину, що 

розглядається, пов’язана з тим, що законодавець об’єднав у межах однієї 

частини статті 369-3 КК України діяння, які можуть вчинятися як загальним, так 

і спеціальним суб’єктом. Більше того, особи, які підпадають під ознаки 

спеціального суб’єкта, можуть виступати і спеціальними потерпілими від 
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вчинення цього злочину (наприклад, у формі примушування) [4, c. 150]. Як 

правильно зазначає Н.М. Ярмиш, конструкція складу злочину, закріпленого у 

частині 1 статті 369-3 КК України є нетиповою, оскільки обидві сторони події, 

тобто різні суб’єкти, вказані в одній і тій самій частині статті [5, c. 201]. У 

випадку закріплення відповідальності за такі злочини у різних статтях (частинах 

однієї статті), вирішити питання про чітке визначення суб’єктів відповідних 

злочинів було б набагато легше.  

По-третє, певна неузгодженість між положеннями Закону та статті 369-3 

КК України простежується і у питанні відповідальності спеціальних суб’єктів за 

отримання неправомірної вигоди. Так, відповідно до положень частини 1 статті 

369-3 КК України отримання неправомірної вигоди тягне за собою кримінальну 

відповідальність, якщо воно було наслідком підкупу, примушування, 

підбурювання чи вступу у змову щодо результатів офіційного спортивного 

змагання. В той же час у частині 3 статті 8 Закону зазначається, що отримання 

неправомірної вигоди може бути наслідком не тільки зазначених дій, але й 

результатом несанкціонованого використання суб’єктом ексклюзивної 

спортивної інформації. Виникає питання, чому такі дії залишились за межами 

складу злочину, що розглядається? Якщо вони на думку законодавця не мають 

достатнього рівня суспільної небезпеки, то для чого їх згадувати у законі як 

ознаки відповідного корупційного правопорушення? Принагідно зауважимо, що 

воно не згадується і як ознака відповідного адміністративного правопорушення. 

Враховуючи викладене, а також інші проблеми кримінальної 

відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних 

змагань, на які зверталась увага у науковій літературі, можна зробити висновок, 

що стаття 369-3 КК України а також положення Закону України «Про 

запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних 

спортивних змагань» потребують суттєвого вдосконалення. Сподіваємось, що 

законодавець прислухається до порад наукової спільноти. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Формування та практичне втілення антикорупційної політики у сучасній 

державі є комплексним процесом, який іманентно охоплює усі важливі сфери 

життєдіяльності суспільства, що передбачає необхідність міжгалузевого 

нормативно-правового забезпечення антикорупційних заходів та визначення 

концептуальних засад запобігання корупційним проявам. 

Подібний підхід до реалізації антикорупційної політики становить 

фундаментальний принцип правових засад відповідного регулювання у 

чинному законодавстві України. 

Аналіз чинних нормативно-правових актів дає змогу відзначити 

найважливіші загальні засади реалізації державної антикорупційної політики, в 

яких відображено основні завдання, напрями, форми та методи її формування та 

здійснення уповноваженими публічно-владними суб’єктами. 

Як відзначається у п. 2 Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 

роки» [1], стратегічною метою формування та реалізації державної 

антикорупційної політики є створення в Українi системи прийняття рiшень 

щодо антикорупцiйної полiтики на основi результатiв аналiзу достовiрних 

даних про корупцiю та чинникiв, якi до неї призводять, зокрема статистичних 

спостережень, монiторингу виконання цих рiшень та їх впливу на стан справ з 

питань запобiгання корупцiї незалежним спецiалiзованим органом iз 

залученням представникiв громадянського суспiльства, а також формування 

суспiльної пiдтримки у подоланнi корупцiї, для чого пропонуються такі 

практичні заходи: 1) визначити на законодавчому рiвнi засади органiзацiї та 
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дiяльностi спецiально уповноваженого органу щодо запобiгання корупцiї, 

вiдповiдального, зокрема, за комплекс заходiв iз формування та реалiзацiї 

антикорупцiйної полiтики. Зазначений орган повинен мати гарантiї незалежної 

дiяльностi iз забезпеченням широкої участi в нiй представникiв громадянського 

суспiльства i на нього мають бути покладенi, зокрема, такi функцiї: пiдготовка 

щорiчного звiту про стан виконання Антикорупцiйної стратегiї та проекту 

доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики; аналiз стану справ з 

питань корупцiї, пiдготовка пропозицiй щодо заходiв нормативно-правового, 

органiзацiйного, кадрового характеру; монiторинг та координацiя виконання 

антикорупцiйної програми; контроль за дотриманням законодавства про 

конфлiкт iнтересiв та декларування майна, доходiв, видаткiв та зобов’язань 

фiнансового характеру; залучення громадськостi до формування, реалiзацiї та 

монiторингу антикорупцiйної полiтики; поширення iнформацiї про корупцiю, 

проведення заходiв iз формування свiтогляду неприйняття корупцiї; 2) розробка 

проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв України щодо схвалення загальнонацiональної 

методики оцiнки рiвня корупцiї вiдповiдно до стандартiв ООН, щороку 

проводити iз залученням громадськостi дослiдження щодо сприйняття корупцiї 

та довiри населення до органiв, вiдповiдальних за запобiгання корупцiї, 

готовностi населення брати участь у заходах щодо запобiгання корупцiї, 

поширеностi та видiв моделей корупцiйної поведiнки, корупцiогенних ризикiв у 

вiдповiдних сферах; 3) проведення щорiчних слухань у Верховнiй Радi України 

щодо нацiонального звiту про стан справ з питань запобiгання корупцiї, що 

готуватиметься спецiально уповноваженим органом з питань антикорупцiйної 

полiтики, та оприлюднювати звiт разом iз висновками та рекомендацiями 

парламентських слухань; 4) забезпечення iмплементацiї мiжнародних 

стандартiв спiвпрацi влади та громадськостi у прийняттi рiшень у сферi 

антикорупцiйної полiтики, зокрема закрiплених у Кодексi кращих практик 

участi громадськостi у процесi прийняття рiшень, ухваленому конференцiєю 

мiжнародних неурядових органiзацiй Ради Європи 1 жовтня 2009 року, та 

перехід до нових форм спiвпрацi, таких як дiалог та партнерство; 5) проведення 

на постiйнiй основi iнформацiйних кампанiй, орiєнтованих на рiзнi соцiальнi 

групи та спрямованих на усунення толерантного ставлення до корупцiї, 

пiдвищення рiвня спiвпрацi влади та громадян у протидiї корупцiї. 

Основним та пріоритетним напрямом реалізації державної 

антикорупційної політики при цьому цілком слушно визначено запобiгання 

корупцiї в органах публічної влади, що становить профільну адміністративно-

правову сферу нормативного регулювання суспільних відносин, адже 

безпосередньо стосується державного управління та місцевого самоврядування, 

зокрема таких адміністративно-правових інститутів, як державна служба, 

служба в органах місцевого самоврядування, адміністративно-господарська 

діяльність суб’єктів публічної влади, реалізація функцій публічного управління, 

а тому адміністративно-правове антикорупційне регулювання відносин у сфері 
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здійснення владних повноважень є фундаментом та ключовим елементом 

правового механізму реалізації державної антикорупційної політики, що 

відповідно до чинного законодавства властиве, у тому числі, і національній 

правовій системі Україні, яка побудована на спільних для європейських держав 

принципових засадах нормотворчості та правореалізації. 

Найважливіші нормативно-правові засади державної антикорупційної 

політики також систематизовано та комплексно сформульовано у спеціальному 

Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. [2]. 

Зазначений законодавчий акт, який є основним джерелом правового 

регулювання антикорупційних заходів в Україні визначає поняття та основні 

напрями державної антикорупційної політики (ст. ст. 18–21). 

Так, відповідно до п. 1 ст. 18 засади антикорупційної політики 

(Антикорупційна стратегія) визначаються Верховною Радою України, а, отже, 

Антикорупційна стратегія на 2015–2017 рр. є наразі чинним джерелом засад 

антикорупційної політики. 

Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить 

парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та 

оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад 

антикорупційної політики. Антикорупційна стратегія розробляється 

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне 

агентство) на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів 

виконання попередньої антикорупційної стратегії та реалізується шляхом 

виконання державної програми, яка розробляється Національним агентством та 

затверджується Кабінетом Міністрів України, тобто механізм реалізації 

вказаного документу має суто адміністративно-правовий характер та 

відноситься до повноважень органів виконавчої влади. 

Від загальнодержавної Антикорупційної стратегії (стратегічні 

нормативно-правові засади реалізації антикорупційної політики) слід відрізняти 

передбачені ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційні 

програми, які приймаються в окремих органах (тактичні нормативно-правові 

засади антикорупційної політики). Отже, концептуальні, основоположні 

нормативно-правові засади реалізації державної антикорупційної політики 

визначаються насамперед на законодавчому рівні (але конкретизуються та 

деталізуються також на рівні підзаконних нормативно-правових актів), що 

підкреслює виключну важливість та комплексність вказаної сфери правового 

регулювання. 

При цьому проведений аналіз дає змогу визначити два рівні формування 

відповідних засадничих правових норм – стратегічний (загальнодержавний), 

джерелом якого обов’язково є закони як нормативно-правові акти вищої сили, і 

тактичний (відомчий), який регулюється підзаконними нормативно-правовими 

актами, зокрема – антикорупційними програмами органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ІНФОРМАЦІЙНУ 

БЕЗПЕКУ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Публічне управління характеризується залученням громадськості в 

управлінські процеси, чий хід прискорюється науково-технічним прогресом, 

загостренням соціальних, економічних, екологічних і інших проблем, які 

потребують вирішення. Зростання взаємозалежності органів публічного 

управління, інтеграція економіки адміністративно-територіальних одиниць, 

розвиток громадянської ініціативи ці і багато інших питань пов'язані з рівнем 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і формуванням на їх базі 

національного інформаційного простору, який інтегрується у єдиний 

інформаційний простір ЄС. У всіх сферах життєдіяльності суспільства чітко 

позначився клас нових видів загроз та небезпек, пов'язаних із застосуванням 

інформаційних засобів, які володіють безліччю варіантів свого прояву. 

Розглядаючи систематику адміністративного права у публічному 

управлінні німецький вчений Е. Шмідт-Ассманн пише: «Аналітична модель 

регулювання, крім права, розглядає також ринок, фінанси, персонал і 

структуру організації. У правовій державі праву належить центральна, однак 

не ексклюзивна позиція. Адміністративне право мусить радше розглядати різні 

мотиваційні моделі розширеного інструментарію та пропонувати для них 

належні правила, які б забезпечували захист учасників і дієздатність 

виконавчої влади в такий спосіб, як це робила традиційна догматика для 

інструментів регуляторних дій [1, c. 23–24]. 

У цьому зв'язку цілком закономірний пошук цінностей, які зададуть 

орієнтири майбутнього розвитку публічного управління, заснованого на 

інформаційних технологіях, закладуть фундамент, який підтримує внутрішній 

світ людини та забезпечить стійкість суспільства в цілому. Ситуація, що 

сформувалась, як зазначає В. Горлинський, розглядаючи життєдіяльність 
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людини з позиції феномена безпеки як об'єкта аксіологічної рефлексії, свідчить 

про необхідність вироблення нової аксіологічної парадигми, яка відповідає 

новій формулі організації публічного управління на підставі використання 

інформаційних технологій [2].  

В умовах формування інформаційного суспільства інформаційні та 

телекомунікаційні технології активно впливають на світоглядні позиції 

людини, піддаючи їх змін і сприяючи формуванню нових принципів, 

адекватних світосприйняттям в інформаційному суспільстві. Тому увагу науки 

повинно бути зосереджено на виявленні діалектичної зв'язку світоглядних і 

власне технологічних компонентів інформаційної картини світу. Цей зв'язок 

проявляється в тому, що інформаційний світогляд формується в умовах 

одночасно формування інформаційного суспільства, а властиві останньому нові 

інформаційні технології розвиваються на інформаційній світоглядній основі, 

яка тільки здатна розкрити їх основний зміст. Мова йде про якісну 

трансформацію суспільної свідомості, соціальної структури та створення 

відкритого інформаційного простору, які потягнуть за собою зміни політичного 

режиму в бік демократизації.  

На шляху побудови інформаційного суспільства у контексті асоціації 

України і ЄС, державі доведеться пережити період трансформації, який 

пов'язаний з демонтажем жорстких вертикалей влади і перенесенням центру 

ваги в горизонтальні структури публічного управління. Якщо суспільство буде 

достатньо добре поінформоване про ті проблеми, які його чекають, готове до 

них, воно буде відповідально та раціонально підходити до їх вирішення і, 

найголовніше, результати праці не будуть відчужуватися від населення. Період 

асоціації буде пройдено і українське суспільство зможе вступити в нову 

історичну стадію свого розвитку. Соціальна структура також має пережити 

трансформацію, стати більш пластичною, децентралізованою, суспільство має 

пройти стадію індивідуалізації, необхідної для того, щоб кожна людина змогла 

відчути, що таке свобода, яка ціна відповідальності за своє життя та ін.  

Люди повинні мати безперешкодний доступ до навчальної і значущої 

інформації. На цьому шляху неминучі негативні ефекти. Однак це не повинно 

стати причиною для відмови від побудови прискорених темпів застосування і 

використання інформаційних технологій у публічному управлінні, оскільки 

ухилення від цього напряму в далекій перспективі обійтися країні набагато 

дорожче, ніж витрати на інформатизацію усіх рівнів і сфер публічного 

управління. Процеси інформатизації вимагають особливої уваги до ціннісній 

сфері, яка змінюється слідом за соціально-економічною сферою. Необхідно 

підтримувати цінність свободи відкритості, самостійності, креативності, 

інтелекту і не давати знижуватися при зіткненні суспільства з проблемами 

технологічного характеру.  

Необхідно неухильне дотримання принципів недоторканості приватної 

власності та невтручання в приватне життя з боку держави, що пов'язано з 
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прагненням людини брати участь в соціально-економічному процесі. Це 

забезпечить економічну креативність і відкриту діяльність громадян. 

Дотримання цих принципів приведе Україну до зміцнення гуманітарних 

цінностей забезпеченню благополуччя в соціально-економічному сенсі.  

Безперервне зростання потужності інформаційних технологій, їх 

масштабне впровадження призводять до трансформації системи цінностей. У 

таких умовах цілком очевидно, що необхідна захищеність національних 

інтересів, тобто життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави в 

інформаційній сфері від внутрішніх і зовнішніх погроз, у зв'язку з цим 

домінанта інформаційної безпеки постійно зростає. Осмислення сукупності 

інформаційних процесів забезпечення безпеки набуває велике значення що має 

певний вплив на розвиток інформаційної культури. Відповідно розвиток 

інформаційної культури безпосередньо впливає на інформаційну безпеку та 

ефективність інформаційних технологій у публічному управлінні. 

Завдяки злагодженій роботі всіх компонентів системи, яку створюють 

інформаційна культура, відповідно до функцій кожної складової ланки, 

формується особлива моральна свідомість людини в своєрідний нормативний 

порядок знань, що регулює суспільні відносини в інформаційній сфері, 

підвищується компетентність соціальних суб'єктів про їх права і обов'язки в 

інформаційному сфері. Представлена залежність у публічному управлінні є 

вирішальною у забезпеченні ефективного та безпечного використання 

інформаційних технологій для соціуму і формування суспільних відносин в 

інформаційній сфері.  

Основними напрямами впливу інформаційної культури на використання 

інформаційних технологій у публічному управлінні з позиції інформаційної 

безпеки виходячи з Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні та 

Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства є реалізація 

конституційних прав громадян в інформаційній сфері, закріплення принципу 

пріоритетності права на повагу особистого життя перед правом на свободу 

інформації та чітке визначення поняття «відомостей, що ганьблять честь, 

гідність і ділову репутацію громадян», встановлення відповідальності за 

порушення конституційної заборони на зберігання інформації щодо приватного 

життя особи без її згоди, а також обмежень на отримання інформації в 

інтересах захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і 

законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки 

держави. 
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ТРИВАЮЧІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний 

сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Проте з 

тих чи інших причин платники податків не завжди виконують цей обов’язок 

перед державою, у зв’язку з чим до порушників податкового законодавства 

оподаткування застосовуються, різноманітні заходи державного примусу, в т.ч. 

заходи адміністративної відповідальності. 

Насамперед, слід зазначити, що адміністративні правопорушення у сфері 

оподаткування доволі часто є триваючими, проте ні КУпАП, ні інші законодавчі 

акти України не містять визначення, що таке триваюче адміністративне 

правопорушення. 

В адміністративно-правовій літературі вважається, що триваючим є 

правопорушення, яке характеризується безперервним здійсненням 

протиправного діяння (дії чи бездіяльності) шляхом невиконання чи неналежного 

виконання покладеного на порушника обов’язку. Триваюче правопорушення 

припиняється фактичним належним виконанням винним свого обов’язку або 

виявленням правопорушення, коли правопорушник цього обов’язку ще не 

виконав. Триваючим буде правопорушення, що полягає у невиконанні обов’язку, 

що виражається у фактичних діях (бездіяльності), вчинених у минулому (такого 

роду правопорушення можуть полягати у приховуванні чи заниженні прибутку 

(доходу) від оподаткування за минулі проміжки часу) [1, с. 27; 2, с. 114] 

В російській літературі на підставі абз.2 п.1 постанови 23-го Пленуму 

Верховного Суду СРСР “Про умови застосування давності та амністії до 

триваючих та продовжуваних злочинів” від 4 березня 1929 р. [3, с. 5] вказується: 

“триваючим адміністративним порушенням податкового законодавства слід 

вважати діяння, вчинене шляхом дії чи бездіяльності, сполучене з наступним 

тривалим невиконанням обов’язків, покладених на винного законодавством 

Російської Федерації про податки під загрозою адміністративного покарання” [4, 

с. 125; 5, с.18; 6, с. 113]. У постанові Пленуму Верховного Суду Російської 

Федерації “Про деякі питання, що виникають у судів при застосуванні КпАП РФ” 
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від 24 березня 2005 р. поняття триваючого правопорушення було дещо 

розширено: ним визнається таке адміністративне правопорушення (дія або 

бездіяльність), яке полягає у тривалому, такому, що не припиняється, 

невиконанні або неналежному виконанні обов’язків, покладених на порушника 

законом, тобто вказане діяння було доповнене ознакою “неналежного виконання” 

[7, с. 5]. 

На теренах СНД вперше легітимне визначення триваючого 

адміністративного правопорушення було закріплено в ст. 2.6 КРБпАП “Триваюче 

адміністративне правопорушення”: “Триваючим адміністративним 

правопорушенням визнається діяння, передбачене цим Кодексом, сполучене з 

наступним тривалим невиконанням обов’язків, покладених на фізичну чи 

юридичну особу законом під погрозою адміністративного стягнення. Триваюче 

адміністративне правопорушення починається з дня вчинення вказаного діяння і 

закінчується внаслідок дій особи, що його здійснює, які свідчать про припинення 

нею продовження адміністративного правопорушення, чи з настанням подій, що 

перешкоджають подальшому вчиненню адміністративного правопорушення”. 

Свого часу свою позицію щодо того, які адміністративні правопорушення у 

сфері оподаткування є триваючими, висловили і податкові органи України. Так, 

згідно з Рекомендаціями щодо застосування адміністративних стягнень за 

порушення законодавства про оподаткування, доведеними листом Головної 

державної податкової інспекції України від 22 березня 1994 р. № 04-115/10-1018 

до триваючих правопорушень податкового законодавства відносяться 

правопорушення, які вчиняються протягом певного періоду (відсутність 

бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування, ведення його з порушенням 

встановленого порядку, інші правопорушення, пов’язані з обчисленням податків, 

платежів і внесків, встановити які можна лише під час документальної перевірки 

на підставі первинних бухгалтерських документів) [8, с. 19]. На підставі цього 

Л.М. Карпов робить висновок: “… податківці вважають, що триваюче 

правопорушення відрізняється від нетриваючого тим, що перше може бути 

виявлено тільки при перевірці, а друге – і без неї” і вважає такий підхід невірним 

[9, с. 50], з чим важко не погодитись. В свою чергу, Д.М. Лук’янець вважає 

відсутність бухгалтерського обліку протиправним станом [10, с. 121; 11, с. 325; 

12, с. 535]. При цьому слід зауважити, що і відсутність бухгалтерського обліку 

об’єктів оподаткування, і ведення його з порушенням встановленого порядку 

дійсно належать до триваючих правопорушень. До триваючих правопорушень 

можна також віднести неподання декларації про доходи, відсутність податкового 

обліку, ведення його з порушенням встановленого порядку тощо. 

Окремі вітчизняні та зарубіжні фахівці відносять до числа триваючих деякі 

інші адміністративні правопорушення у сфері оподаткування. Так, С.О. Теньков 

вважав триваючим правопорушенням порушення правил податкового обліку [13, 

с. 162-163]. О.Б. Червякова відносить до триваючих правопорушень неподання 

відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру, неподання 
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відомостей про відкриття валютного рахунку в іноземному банку [14, с. 122]. 

А.В. Гончаров до триваючих правопорушень відносить, зокрема, несплату 

(неповну сплату) податку протягом декількох податкових періодів [15, с. 15; 16, 

с. 64]. 

Підсумовуючи наведене вище, можна констатувати, що чинне законодавство 

України про адміністративні правопорушення чітко не вказує, що таке триваюче 

адміністративне правопорушення (зокрема, у сфері оподаткування), а тому 

неможливо правильно визначити, які саме адміністративні правопорушення у 

сфері оподаткування належать до триваючих. Відсутня одностайна думка з цього 

питання і в доктрині адміністративно-деліктного права. У зв’язку з цим вважаємо 

за необхідне доповнити КУпАП України статтею з визначенням триваючого 

адміністративного правопорушення, як це було зроблено в новому 

адміністративно-деліктному законодавстві Республіки Білорусь. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО РЕГУЛЮЄ ГОСПОДАРСЬКУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Як визначено статутом ПАТ «Українська залізниця» метою діяльності 

залізниць є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у 

безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та 

міжнародному сполученні, роботах та послугах, що виконує (надає) товариство, 
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забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного 

транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а 

також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності [1]. 

При цьому відповідно до згаданого статуту предмет такої діяльності 

складає 109 видів діяльності. Відповідно до ч.1 ст. 3 ГК України визначаються 

три основні напрями господарської діяльності: виготовлення та реалізація 

продукції; виконання робіт; надання послуг. Серед згаданих 109 видів 

діяльності є кожен із перелічених напрямів господарювання, а також більшість з 

цих видів є господарською діяльністю залізниць, тобто комплексом заходів, 

здійснюваних суб’єктами господарювання по поставці продукції, робіт та 

послуг, з визначеною вартістю і ціною, які спрямовані на транспортне 

обслуговування залізницями народного господарства і населення [2]. 

Звичайно ж, що така велика кількість видів діяльності має бути 

врегульована відповідним законодавством, яке може мати спеціальний або 

загальний характер. Слід зазначити, що питання нормативно-правового 

регулювання господарської діяльності залізничного транспорту не раз ставало 

предметом наукового та практичного інтересу, якому приділяли увагу як 

вітчизняні, так і закордонні дослідники. З урахуванням сучасного реформування 

галузі та відповідного законодавства це питання набуває потреби у здійсненні 

актуалізації проведених досліджень та переосмисленні. 

Як ми вже зазначили, широкий спектр видів діяльності зумовлює 

наявність великого нормативно-правового пласту законодавства, що забезпечує 

врегулювання відносин, які витікають з такої діяльності. 

Перш ніж характеризувати законодавство, яке врегульовує господарську 

діяльність залізниць, слід ще раз зауважити, що для залізничного транспорту 

основним видом діяльності буде виступати транспортне обслуговування. Серед 

законодавства, яке врегульовує цей вид діяльності слід виділити Закон України 

«Про залізничний транспорт», Закон України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності», Закон України «Про перевезення небезпечних 

вантажів», Закон України «Про здійснення державних закупівель», 

Господарський Кодекс та Цивільний Кодекс України, Статут Залізниць України, 

Правила перевезень пасажирів та багажу, Правила перевезень вантажів та ін. 

З аналізу інших видів господарської діяльності залізниць визначених 

Статутом вбачається, що вони в основному спрямовані на забезпечення 

основного виду діяльності. Так, до відносин, що виникають з перевезення 

вантажів можуть бути застосовані такі норми транспортного законодавства як 

Закон України «Про транспорт», Закон України «Про залізничний транспорт», 

Статут Залізниць України, Правила перевезення вантажів та норми 

господарського законодавства – ГК України. 

Перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу, пошти будуть 

врегульовані нормами ЦК України, Закону України «Про захист прав 

споживачів», Правилами перевезень пасажирів залізницями та ін. 
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Разом з тим, серед не властивих для залізниць видів діяльності слід 

виділити діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, 

розподілення електроенергії; торгівля електроенергією; заготівля та переробка 

донорської крові та її компонентів; збирання, первинна обробка відходів і 

брухту дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; заготівля та 

переробка металобрухту, кольорових і чорних металів; виробництво особливо 

небезпечних хімічних речовин, виконання робіт, пов’язаних з небезпечними 

хімічними речовинами; придбання, зберігання, перевезення, реалізація 

(відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, 

використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для 

будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей, добування 

корисних копалин та розроблення кар’єрів, підготовчі роботи на будівельному 

майданчику; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, 

крейди та глинистого сланцю; добування піску, гравію, глин і каоліну; 

лісопильне та стругальне виробництво; розроблення та здійснення заходів з 

мобілізаційної підготовки та цивільного захисту та ін. [1]. 

Крім того, що такі види діяльності є не властивими для залізничного 

транспорту з огляду на основний вид діяльності, окремо їх здійснення потребує 

звернення до законодавства, що врегульовує питання ліцензування. При цьому 

слід наголосити, що ліцензування господарської діяльності на залізничному 

транспорті потребують і основні види його діяльності. Що в свою чергу 

зумовлює врегульовані кожного з цих видів діяльності нормами спеціального 

законодавства, яке має адміністративно-господарський характер. 

Перелічене законодавство має спеціальний та загальний характер і 

відповідно спрямоване або на відносини, що стосуються безпосередньо 

господарської діяльності на залізничному транспорті, або на відносини, які 

можуть мати місце в будь-якій сфері діяльності безвідносно транспорту.  

Також слід наголосити на розмежуванні такого поняття як господарська 

діяльність, що здійснюється залізничним транспортом та господарська 

діяльність, що здійснюється на залізничному транспорті. Наприклад, до такого з 

видів діяльності, передбачених статутом як виконання робіт із стандартизації у 

галузі залізничного транспорту може бути застосована як перша так і друга 

юридична конструкція. До того ж, нормативне забезпечення такого виду 

діяльності потребує ще одного блоку законодавства, який містить відповідні 

положення: Закони України «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти 

та оцінку відповідності» та ін. 

Отже господарська діяльність залізничного транспорту потребує 

наявності певного законодавства, що її врегульовує. В свою чергу, таке 

законодавство має загальний та спеціальний характер. Це обумовлено тим, що 

відносини які виникають на залізничному транспорті в одних випадках можуть 
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мати специфічний характер, врегулювання яких здійснюється спеціальними 

нормами законодавства спрямованими на забезпечення діяльності залізниць, а в 

інших – до їх врегулювання можуть бути застосовані або норми транспортного 

законодавства або господарського чи цивільного. Також при врегулюванні 

господарської діяльності на залізничному транспорті можливе застосування 

різних видів законодавства у комплексі. При цьому ефективна правозастосовна 

практика потребує певної уніфікації такого законодавства, а це викликає 

потреби у внесенні суттєвих змін у чинне в цій сфері законодавство, що і 

обумовлює перспективи подальших наукових розробок. 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ,  

ЯКІ ЗДІЙСНЮВАЛИ РОЗКРАДАННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА 

ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Як свідчить, проведений нами, аналіз судово-слідчої практики, у 

криміналістичній літературі до цього часу недостатньо розроблена методика 

розслідування розкрадань у науково-дослідних і проектних організаціях. 

Разом з тим, у державному бюджеті України на 2015 рік передбачено 

виділення 14 млрд. гривень на розробку та створення нових зразків сучасних 

високотехнологічних озброєнь, роботи по створенню яких як відомо 

проводяться саме у науково-дослідних та проектних організаціях [1]. 

Здійснена спроба дослідження в цьому плані була звернена нами 

передусім до криміналістичної характеристики, її елементів і кореляційних 

залежностей між ними. Ми взяли за основу чотирьохступеневу модель 

криміналістичної характеристики, у якій особа злочинця відображується 

обумовлено [2, с. 20–24]. 

http://pap.in.ua/4_2015/49.pdf
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Дослідження особи злочинця проводилось на основі кримінальних справ 

про розкрадання у науково-дослідних і проектних організаціях. Для 

характеристики особи злочинця ми використали структурну модель 

Ф.В. Глазиріна [2, с. 3–15] значення якої для побудови версій і напрямків 

розслідування в цілому загальновідомо. 

Передусім підкреслимо, що в науково-дослідних і проектних організаціях 

в основному працюють чоловіки-їх не менше 90%, тому серед розкрадачів, за 

нашими даними, чоловіки складають близько 94% і лише 6% жінки. Останнє 

пояснюється характером спеціальностей у досліджувальній сфері. Відносно 

невеликий відсоток жінок серед загальної маси розкрадачів далеко не 

безвинний, оскільки близько 70% із них – матеріально – відповідальні й 

посадові особи, які працюють в основному в планово-економічних підрозділах 

науково-дослідних і проектних організацій. Ці обставини варто враховувати при 

висуненні версій про осіб, причетних до здійснення злочинів у досліджувальній 

сфері. 

При розгляді розкрадань, пов’язаних із використанням посадового 

становища, важливим, що характеризує особу злочинця, є соціальне становище і 

вид занять. Показники, розкрадачів у науково-дослідних і проектних 

організаціях характеризуються: службовці-близько 88 %, робітники – 12 %. із 

числа службовців – 80,1% посадові особи, відповідальні за фінансово-

господарську діяльність. Наявність серед них робітників пов’язане з тим, що 

вони виступають у ролі співучасників групових розкрадань, здійснюваних 

посадовими особами. Зазначимо, що зростання питомої ваги розкрадань, 

здійснених групами в даній галузі, складає близько 10,4 % від загальної 

кількості злочинів, здійснених у науково-досліджених і проектних організаціях. 

Серед них засуджені за розкрадання в особливо значних розмірах близько 94 % 

складають службовці. 

Все це можна пояснити тим, що при організованих розкраданнях 

учасники злочинних груп формуються в основному із числа службовців, 

відповідальних за документообіг, планування, нормування і заохочення у 

науково-дослідній діяльності. Важливою ознакою є професія і посадове 

становище. В цих показниках дістають відображення різнобічні особливості 

особи, її інтереси, потреби, мотиви і крім цього, професія. Матеріали нашого 

дослідження дають таку інформацію про посадове становище злочинців, які 

здійснили розкрадання: керівники установ – 12,4 %; головні інженери – 2,6 %; 

головні бухгалтери – 14,9 %; керівні працівники планово – економічних служб – 

33,3 %, завідуючі секторами /відділами/ – 6,7 %; завідуючі лабораторіями – 

5,3 %; обліково – бухгалтерські працівники – 8,2 %; матеріально-відповідальні 

особи – 16,9 %. 

Професіональні й посадові ознаки осіб, які здійснили розкрадання в 

науково-дослідних і проектних організаціях, у своїй більшості визначають вибір 
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способу розкрадання, до того ж, як правило, чим вище обіймана посада, тим 

витонченіший спосіб здійснення і приховування злочину. 

Відповідальне становище розкрадачів сприяє зростанню розмірів 

розкрадання, полегшує здійснення розкрадань іншим співучасникам і 

об’єктивно створює передумови для втягнення в злочинну групу великої 

кількості людей. 

Соціальний статус, характер і ступінь соціалізації, особливості соціально-

психологічного складу злочинця пов’язані з його віком. З ним набувається 

життєвий досвід, формуються погляди, переконання, потреби, характер, 

емоційні особливості тощо. Як правило, максимум здійснення злочинів 

припадає на вік 25–35 років. При розкраданні в науково-дослідних і проектних 

організаціях спостерігається протилежна тенденція. Найбільше число 

засуджених припадає на вікову групу 30–49 років/73%/, особи віком 25–39 років 

здійснили розкрадання в 3,6–7,1 % випадках, у віці до 20 років – лише 0,3–

0,7 %.  

В даному випадку вікові особливості важливі не самі по собі, вони 

обумовлюють певні стійкі психологічні й соціологічні особливості особи: це 

пояснюється тим, що сформовані стійкі негативні відношення перебороти дуже 

важко, оскільки в них крім знань, переживань завжди присутня нездоланна 

потреба, звичка до їх відновлення. Тому розробка криміналістичних 

рекомендацій тактики і методики повинна враховувати вікові ознаки особи. 

Дослідження вікового фактору тісно пов’язані із загальноосвітнім рівнем, 

що, в свою чергу, відображається на характері здійсненного розкрадання. 

Загальна культура людини впливає на психологічний склад особи, на мотивацію 

діяльності, в процесі якої люди застосовують накопичені знання для вирішення 

життєво важливих завдань [3]. Правильна оцінка освітнього і культурного рівня 

обвинуваченого дозволяє успішно вирішувати криміналістичні завдання. Освіта 

і культура особи визначає її інтереси, уподобання, деякі навички, чим 

визначається спосіб здійснення розкрадання і приховування слідів злочинної 

діяльності. 

За нашими дослідженнями, лише 7,9 % звинувачених мала середню 

освіту, більша частина злочинців /76,4 %/ мала вищу освіту, а 15,7 % 

засуджених – вчену ступінь. Саме останні були організаторами й виконавцями 

розкрадань. Ще вищий освітній рівень злочинців, які здійснювали розкрадання 

в особливо великих розмірах при розробці і впровадженні зразків нової техніки. 

Доля осіб, які мають вищу освіту, складає тут 78,7 % а осіб, які мають вчену 

ступінь – 16,9 %. Високий освітній рівень злочинців потрібно завжди 

враховувати в роботі по розслідуванню вказаних розкрадань. Підвищений 

освітній ценз розкрадачів ставить завдання удосконалювати кваліфікацію осіб, 

які проводять розслідування в цій сфері. І останнє, що привертає увагу. 

Кількість осіб, які були притягнені до кримінальної відповідальності за 

розкрадання в дослідженій сфері, в залежності від трудового стажу 
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розподіляється: до 3–х років – 1,2 %, від 3-х до 5років – 3,7%, від 5 до 10років –

16,8 %, від 10 до 15 років – 31,4 %, і понад 15 років – 46,9 %. 

Значна кількість розкрадань /87,8%/ здійснювалася в злочинних групах. 

При цьому 67,3% розкрадань здійснено в особливо великих розмірах. Зростання 

розкрадань, здійснених злочинними групами, складає близько 10% від загальної 

кількості всіх злочинів у даній галузі, що дає підстави вважати про стійкі 

тенденції розкрадань у групах. 

Статистична характеристика складу злочинної групи має важливе 

значення для встановлення справжніх злочинців, визначення спрямування 

розслідування та виявлення організаторів розкрадання і злочинних зв’язків між 

членами груп. За нашими даними, в 10,3% випадках злочинна група складалася 

з двох осіб, у 19,8% – із трьох-п’яти, в 41,4% – 6–10осіб; у 18,9%–10–15, і в 

9,6% понад 15 осіб. 

Майже три четверті /74%/ розкрадачів були керівниками різного рівня, 

тобто посадовими особами. Як правило, вони брали участь у групових 

розкраданнях і були їх організаторами. 

Ось такі основні дані соціально-демографічного і криміналістичного 

плану, які дозволяють наглядно уявити особу розкрадача майна у науково-

дослідних і проектних організаціях та раціонально організувати роботу по 

попередженню та розслідуванню розкрадань у науково-дослідних та проектних 

організаціях. 
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Однією з вимог, що пред’являються до керівника державної установи, є 
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його здатність бути привабливим для людей; він достатньою мірою повинен 

володіти науковими та технічними знаннями, бути на рівні сучасних досягнень. 

Привабити людей насамперед можна тактовним, культурним, доброзичливим 

ставленням до них. Культурна людина у спілкуванні з підлеглими, вищими 

керівниками чи сторонніми особами завжди однаково уважна, врівноважена, 

проста. Така поведінка є ознакою високої культури керівника, що привертає до 

нього людей, сприяє створенню доброзичливих, побудованих на взаємоповазі, 

товариських відносин у колективі [1, с. 180]. 

Керівник органу чи підрозділу Національної поліції України зобов’язаний 

за будь-яких умов залишатися стриманим, тактовним, ввічливим, контролюючи 

свою поведінку та володіючи своїм настроєм та почуттями. 

Керівників, які вміють працювати з людьми, в Національній поліції 

України – більшість. Однак на практиці ще трапляються факти грубого 

адміністрування, які допускають окремі керівники. Це виникає здебільшого 

через невміння поводити себе в конкретній ситуації через брак культури і знань. 

Неприпустимо, щоб керівник втрачав самоконтроль, щоб його поведінка 

ставала брутальною. 

Розпорядження, які дає керівник, повинні бути чіткими, зрозумілими, 

вичерпними, переконливо сформульованими. Зауваження підлеглим, у разі 

необхідності, слід робити спокійно, не допускаючи образ і, як правило, без 

присутності сторонніх осіб. 

Керівник завжди має бути акуратним, суворо дотримуватись визначеного 

порядку в своїй роботі, бути пунктуальним у всьому: вчасно починати наради, 

не примушуючи чекати підлеглих чи відвідувачів; якщо домовились про 

зустріч, слід дотримуватись зазначеного часу, в строк виконувати дане слово чи 

обіцянку. 

Керівникові необхідно бути впевненим у собі, це допомагає йому бути 

сміливим, рішучим. Проте, надмірна самовпевненість, зухвалість, сподівання на 

безкарність ведуть до авантюризму, до використання незаконних прийомів та 

методів у роботі, що є неприпустимо. 

Якщо керівник виявив нетактовність до підлеглого, йому слід вибачитись 

за свою поведінку, що не принижує, а, навпаки, підвищує авторитет керівника. 

Кожен може допустити помилку, але треба вміти її вчасно визнати та 

виправити. 

За жодних обставин не можна навколо себе створювати групу 

«улюбленців». Це завжди настроює проти керівника інших членів колективу, 

негативно відбивається на його авторитеті. До думок та порад підлеглих 

керівник повинен ставитись уважно, спокійно вислуховуючи та обговорюючи їх 

пропозиції, навіть і тоді, коли він особисто з ними не згідний. 

Вимогливість до підлеглих – постійний метод керівництва, але ніколи не 

слід висловлювати свої зауваження в образливій для людини формі, 

зневажливо. Вимоги мають бути справедливими, вмотивованими та 
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послідовними, найбільша їх ефективність досягається тоді, коли вимоги 

керівника підтримуються громадською думкою всього колективу. 

Безумовно, весь процес управління Національної поліції України має 

відбуватися в рамках вимог професійної етики, з додержанням правил 

поведінки службової особи. До поняття культури управління можна віднести, 

також якість оформлення управлінських рішень. Досвідчений керівник завжди 

буде піклуватись про те, щоб створити у колективі нормальні службові 

взаємини, пам’ятаючи, що це є передусім стосунки між людьми, які разом 

працюють. Ці взаємини можуть бути вертикальними, горизонтальними та 

взаємними між групами працівників. 

Вертикальні взаємини встановлюються між працівниками, які 

перебувають на різних щаблях службових сходів, та взаємини між підлеглими 

та начальниками. 

Горизонтальні зв’язки – це такі неформальні взаємини, які складаються в 

колективі серед рівних, незалежних один від одного в адміністративному 

відношенні працівників. 

Взаємини між групами – це стосунки між працівниками, які мають спільні 

інтереси. Як правило, вони очолюються неформальними лідерами, кожен з такої 

групи мислить по-своєму, корпоративно, протиставляючи себе іншим групам [2, 

с. 188]. 

Керівник зобов’язаний піклуватися про додержання культури праці в 

колективі. Неохайні службові приміщення, розкидані папери на столі, кабінети, 

завалені речовими доказами, відсутність довідок про час прийому і розпорядок 

дня, гучний сміх у присутності особи, яка прийшла в міліцію зі своїм горем, – 

не свідчать про культуру праці й поведінки. 

Курсант чи слухач, який здобуває юридичну освіту і готує себе до 

майбутньої праці в Національній поліції України, повинен замислюватись над 

тим, що необхідно працювати над собою, вдосконалювати свої професійні 

навики, розвивати організаторські здібності. Адже кожен через певний час може 

стати керівником, спочатку нижчого рівня, а згодом, можливо, і вищого, а для 

цього слід бути добре фахово підготовленим. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 

ДЕЛІКТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

 

Поява у складі суб’єктів виконавчого провадження приватних виконавців 

та наявність у цій системі суб’єктів делегованих повноважень, обумовлює 

потребу індивідуалізації окремих елементів їх адміністративної процесуальної 

правосуб’єктності. Зокрема, мова йде про деліктність, яка притаманна згаданим 

учасникам правовідносин. З приводу вказаної категорії Т. О. Коломоєць у своїй 

роботі надає такі ознаки адміністративної деліктності: 

– рівень адміністративної деліктності – це кількість проступків в 

абсолютних цифрах або ж у відносних показниках; 

– структура адміністративної деліктності – це якісна сторона 

адміністративної деліктності, сукупність проступків, які відрізняються за 

різними критеріями; 

– динаміка – зміни кількісних та якісних показників адміністративних 

деліктів в цілому за певний період часу (рік, квартал тощо); 

– екологія – вплив клімату, зони проживання особи на її поведінку; 

– топографія – місце вчинення проступку [1, с. 178]. 

Розкриваючи зміст адміністративної деліктності, науковець доволі вдало 

окреслює сутність цієї категорії, адже стає зрозуміло, що вона пов’язана з 

протиправною поведінкою уповноваженого суб’єкта, яка обов’язково повинна 

отримати свою правову оцінку у вигляді застосування відповідальності до 

винної особи або осіб. У свою чергу адміністративна процесуальна деліктність 

суб’єктів виконавчого провадження (виключно фізичних осіб, що мають 

делеговані повноваження), полягає у здатності нести відповідальність, тобто 

відчувати на собі негативні наслідки, що настали в результаті оцінки 

неправомірних дій або бездіяльності суб’єктів примусового виконання рішень. 

С. В. Пєтков зазначає, що особливістю адміністративного делікту є те, що, 

говорячи про проступки у сфері управління, ми повинні пам’ятати про 

наявність дисциплінарних і службових проступків з особливостями 

суб’єктивно-об’єктивних ознак, упровадженням тощо [2, с. 46]. Виходячи з 

цього можна зазначити, що підстави виникнення адміністративної 

процесуальної деліктності суб’єктів виконавчого провадження співпадають з 

підставами виникнення їх адміністративної процесуальної правоздатності, 

однак, умовою її застосування є вчинення суб’єктом адміністративного делікту, 

тобто проступку, за який передбачена дисциплінарна відповідальність. 
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Згідно зі ст. 38 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» від 2 червня 

2016 р. № 1403-VIII до числа таких проступків віднесено: факт зайняття 

діяльністю, несумісною з діяльністю приватного виконавця; порушення правил 

професійної етики приватного виконавця; розголошення професійної таємниці 

або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне 

виконання своїх обов’язків; невиконання статуту Асоціації приватних 

виконавців України, рішень Ради приватних виконавців України та з’їзду 

приватних виконавців України [3]. На сьогодні застосування такої 

відповідальності здійснюється Тимчасовою дисциплінарною комісією 

приватних виконавців, яка відповідно до Наказу Міністерства юстиції України 

від 21 жовтня 2016 р. № 3003/5, забезпечує розгляд питань та прийняття рішень 

про притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності [4]. 

Відносно арбітражних керуючих, які мають делеговані повноваження у 

сфері виконавчого провадження, таким органом є спеціально утворена 

Дисциплінарна комісія, завданнями якої є здійснення контролю за діяльністю 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), 

перевірка організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань 

банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого (Наказ 

Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 р. № 81/5) [5]. 

За таких умов можна наголосити, що адміністративна процесуальна 

деліктність пов’язана з протиправною поведінкою суб’єктів виконавчого 

провадження, і полягає у спроможності нести відповідальність. Така здатність, 

випливає з адміністративної процесуальної право- та дієздатності, які, у даному 

випадку, є передумовами виникнення деліктності. Саме вони надають їй сенс у 

правовідносинах, адже без наявності прав та можливості їх реалізації, 

деліктність стає не потрібною і втрачає своє функціональне призначення. 

Адміністративно-деліктні відносини породжують права і обов’язки, 

змістом яких є обов’язок правопорушника нести відповідальність, а суб’єкта 

юрисдикції – застосовувати до нього стягнення. Гарантією дотримання 

законності такого процесу, здійснення його на засадах об’єктивності та 

неупередженості є можливість його суб’єктів реалізовувати свої процесуальні 

права та обов’язки [6, с. 175]. З урахуванням цього, адміністративна 

процесуальна деліктність суб’єктів виконавчого провадження, стає основним 

засобом встановлення зв’язків між правопорушником та суб’єктом, який 

застосовує дисциплінарне стягнення. 

Природу таких зв’язків, доволі вдало розкриває у своїй роботі 

В. І. Бунечко, який стверджує, що ознакою, притаманною адміністративно-

деліктному процесу, є наявність багатоманітних та складних зв’язків між його 

учасниками, в яких правам одних кореспондує обов’язок других, при цьому ці 

відносини мають правовий характер, регламентуються нормами законодавства, 

для них властивим є високий рівень формальної визначеності [7, с. 21].  
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Вбачається, що наведена позиція науковця розкриває сутність самої 

категорії адміністративна процесуальна деліктність, яка має зобов’язальний 

характер і є ланцюгом між правоздатністю (можливістю мати права і 

виконувати обов’язки) та дієздатністю (можливістю їх реалізовувати у 

правовідносинах). Тобто деліктність частково відображає характер дій суб’єктів 

виконавчого провадження (правомірні або протиправні), залежно від яких 

наступають відповідні юридичні наслідки. 
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ТИПОВІ ВЕРСІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ,  

ВЧИНЕНИХ ГРУПОЮ ОСІБ 

 

Розслідування вбивств, що вчиняються в умовах неочевидності, як відомо, 

становить значні труднощі, однією з причин яких є інформаційна 
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невизначеність, тобто недостатність відомостей, що дозволяють робити 

однозначні висновки про суттєві у правовому плані обставини події. Одним з 

інструментів її подолання на початковому етапі розслідування є типові версії 

під якими розуміють найбільш характерне для даної ситуації з погляду 

відповідної галузі наукового знання чи узагальненої практики судового 

дослідження (оперативно-розшукової, слідчої, судової, експертної) можливе 

пояснення окремих фактів чи події в цілому [1, с. 364].  

Проведене анкетування слідчих показало, що на думку практичних 

працівників на початковому етапі розслідування вбивств, вчинених групою, слід 

висувати версії у відношенні: особи учасників групи (47% опитаних); кількості 

осіб, що входять до групи (45% опитаних); вчинення групою злочинів і 

правопорушень до вбивства або після нього (35,5% опитаних); ступеня 

організованості групи (35,5% опитаних);обставин формування злочинної групи 

(14,5% опитаних); інших характеристик групи (1%). Обсяг публікації не 

дозволяє зупинитися на кожній з цих груп версій, тому зосереджу увагу на 

найбільш проблемних у практивному плані. 

Під час розслідування вбивств, вчинених групою осіб, можуть бути 

висунуті версії у відношенні кількості злочинців. Інформація, що вказує на 

кількісний склад групи за правильної організації роботи може бути отримана на 

самому початку розслідування (у ході огляду місця події і трупа,  перших 

допитів). Обґрунтоване висування таких версій дозволяє оптимізувати пошук 

злочинців за рахунок, по-перше, виявлення груп відповідного кількісного 

складу, що знаходилися в районі місця злочину в докримінальний і 

посткримінальний періоди; по-друге – звуження кола груп, що підлягають 

перевірці на причетність до убивства. Результати вивчення кримінальних справ 

показують, що у вчиненні 64% вбивств брали участь 2 особи, при вчиненні 26% 

– 3 особи, 6% – 4 особи, 4% – 5–7 чоловік. Таким чином, 90% вбивств було 

вчинено групами, до складу яких входило до трьох осіб, тобто злочинним 

групам, що вчиняють вбивства, властивий малий кількісний склад.   

При розслідування злочинів досліджуванної категорії перспективним 

також є висування версій про те, що групою раніше вчинялися злочини і 

правопорушення, а також припущень щодо можливого вчинення даною групою 

злочинів у майбутньому. Перспективність даних версій обумовлена соціально-

психологічними закономірностями формування і генезису злочинних груп, 

найбільш важливими з яких стосовно досліджуваного питання, є наступні: 

участь окремих індивідів у злочинних групах обумовлюється 

попередньою деформацією соціальних якостей особи, а групова злочинна 

діяльність стає її результатом [2, с. 127]; 

розвиток групи від простого об'єднання двох і більше осіб для вчинення 

одного злочину (ситуативні і тимчасові групи) до більш складних і 

організованих форм злочинних об'єднань, діяльність яких стає більш 

цілеспрямованою і жорстокою [2, с. 127-128]; 
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вчинення вбивства об'єднаними зусиллями кількох осіб створює ілюзію 

безкарності, можливості уникнути покарання [3, с. 24], сприяє повторному 

вчиненню злочинів. 

Поступова деформація соціальних якостей  злочинців і розвиток 

злочинної діяльності групи від менш тяжких форм до більш тяжких (а вбивство 

є особливо тяжким злочином) дозволяє припустити вчинення групою чи 

окремими її членами злочинів і правопорушень раніше. Вивчення кримінальних 

справ показало, що приблизно в 50% випадків до вчинення вбивства, групою 

вчинялися інші злочини. Виявлення таких злочинів і вивчення відповідних 

матеріалів дозволяє значно збільшити кількість інформації про злочинну групу і 

використати її для конкретизації версії про її склад.  

Властиве груповим злочинам почуття безкарності (особливо за вчинення 

тяжкого злочину), внутрішня схильність групи після успішного злочину до 

продовження злочинної діяльності є передумовами для вчинення нею нових 

злочинів. Ця обставина обумовлює доцільність висування прогностичних версій 

про вчинення розшукуваною групою злочинів у майбутньому. Правильна 

побудова такої версії дозволяє організувати проведення тактичної операції по 

затриманню злочинної групи на гарячому при вчиненні наступного злочину. 

При розслідуванні вбивств, вчинених кількома особами, слідчий може 

також робити припущення про ступінь організованості групи. З урахуванням 

кримінально-правових форм співучасті, система типових версій щодо 

зазначеної ознаки може бути наступною – злочин вчинено групою: 

що попередньо домовилася про вчинення вбивства (установлене у 90% 

вивчених справ); 

організованою злочинною групою (зафіксоване по 9 % вивчених справ); 

злочинною організацією ( 1 % кримінальних справ). 

Значення версій про ступінь організованості групи полягає в тому, що їх 

обґрунтоване висування дозволяє: 

звузити сферу пошуку злочинців, що сприяє цілеспрямованості у 

проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;  

у відповідних випадках припустити, що група знаходиться на обліку 

оперативних підрозділів, які можуть володіти інформацією, що має значення 

для розкриття вбивства; 

обґрунтовано прогнозувати активність протидії розслідуванню і вчасно 

приймати відповідні превентивні заходи; 

правильно визначити кількісний і персональний склад співробітників, 

яким слід доручити розкриття вбивства, залучаючи, у необхідних випадках, 

працівників, що спеціалізуються на розкритті злочинів, вчинених групами з 

ознаками організованості. 

Оцінюючи ж в цілому результати анкетування щодо ознак групи, у 

відношенні яких доцільно будувати версії, слід зазначити відсутність серед 

значної частини практичних працівників розуміння злочинної групи як 
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цілісного суб'єкта, якому властива сукупність характеристик. У результаті версії 

в багатьох випадках висуваються тільки у відношенні якої-небудь однієї 

характеристики групи, а можливості версій у відношенні інших ознак не 

використовуються. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УСТАНОВАХ  

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
 

Сучасний етап існування українського суспільства характеризується 

високим рівнем злочинності та застосуванням позбавлення волі як засобу 

боротьби з нею.  

Кримінальний кодекс України зазначає, що метою покарання є не тільки 

кара, але й виправлення засуджених та запобігання скоєнню ними нових 

злочинів [1, ст. 50]. Однак намагання виправлення, ресоціалізації та підготовки 

засудженого до життя в суспільстві у контексті установи виконання покарань 

(надалі - УВП) істотно ускладнюється тим, що умови відбування покарань 

кардинально відрізняються від умов існування індивіда у соціумі. 

Одним з напрямків соціальної політики держави є забезпечення 

соціальних програм для соціально незахищених груп населення, в тому числі 

для осіб, які порушили закон і перебувають у місцях позбавлення волі. Ці особи 

знаходяться в умовах соціальної ізоляції, що сприяє деградації їх особистості, 

втраті соціально корисних навичок та зв'язків. 
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З метою покращення ситуації щодо ресоціалізаційноії роботи в УВП 

активно залучаються Церква, яка здатна ефективно впливати на морально-

етичниий комплекс особистості засудженого, надавати йому духовну та 

матеріальну підтримку.  

Тому, головною метою кримінального покарання у вигляді позбавлення 

волі є ресоціалізація засуджених, яка передбачає повернення цих осіб у 

суспільство повноцінними громадянами. Для цього перш за все необхідно 

змінити антисоціальну спрямованість засуджених шляхом переорієнтації на 

загальнолюдські цінності, які базуються, зокрема, на християнських цінностях. 

З цією метою здійснюється взаємодія УВП з громадськими та релігійними 

організаціями. 

Адміністрації УВП надзвичайно складно запобігати вчиненню злочинів у 

місцях позбавлення волі через існуючу серед засуджених кругову поруку і 

підкорення їх злодійським законам. Характерно, що особи, які ніколи до 

засудження не стикалися з «правилами» поведінки засуджених, починають їх 

засвоювати з моменту надходження до слідчого ізолятора. Але й тоді, коли 

засуджені поступають до установ виконання покарань, продовжується їх 

оброблення професійними злочинцями під різними приводами. Так 

здійснюється поступовий перехід до злодійського способу життя і поведінки з 

неофіційною системою стосунків [2]. І цей процес активно відбувається не 

тільки в місцях позбавлення волі, а й поза їх стінами. 

Важливу роль у запобіганні злочинності в місцях позбавлення волі 

відіграють саме релігійні організації. Аналіз нормативно-правових актів щодо 

взаємодії релігійних організацій з УВП показав, що цей процес здійснюється 

згідно Конституції України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закону України «Про 

попереднє ув’язнення», Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів в органах та 

установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби 

України», а також норм міжнародного права. Згідно цим документам, кожен 

засуджений має невід’ємне право на свободу віросповідання та релігійних 

переконань, забезпечити це право засуджених – обов’язок адміністрації установ 

виконання покарань. 

Основи християнства визначили зміст і характер відношення християн до 

тих, що стали на шлях злочину. Рятування їх душ, примирення з Богом і 

суспільством, приведення їх до каяття були покладені ними в основу соціальної 

роботи із в’язнями. Саме каяття визначило головну сутність і назву цієї ідеї 

(каяття латинською – poenitentia) [3, с. 288].  

Християнське духовенство з перших століть постійно піклувалося про 

в’язнів. У ХІХ ст. у Західній Європі та США був сформований інститут 

тюремних капеланів, який працює і зараз. До 1917 року у кожній тюрмі чи 
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каторзі Російської імперії був священик, який займався духовним вихованням 

в’язнів. Після 1917 року взаємодія установ виконання покарань з релігійними 

організаціями була припинена і знов розпочалася лише на початку 1990-х років. 

Таким чином, співпраця місць позбавлення волі з релігійними організаціями має 

багатовікову історію і починається з початку нашої ери [4, с. 374-381]. 

Церква, релігія з їх основними постулатами ненасильства, милосердя, 

співчуття, терпіння здатні сформувати такі відносини, які зможуть допомогти в 

подоланні духовної кризи, вирішенні міжособистісних і групових конфліктів, 

життєвих проблем. Крім того, деякі релігійні організації ведуть добровільну 

роботу серед засуджених, надають їм матеріальну допомогу, що також не мало 

важливо. 

В наш час адміністрація установ виконання покарань приділяє значну 

увагу духовному вихованню засуджених. З цією метою здійснюється співпраця 

з різними релігійними конфесіями: православними (УПЦ, УПЦ-КП, УАПЦ); 

католічними (РКЦ, УГКЦ); протестантськими (баптисти, п’ятидесятники, 

Свідки Єгови, євангелісти та інші); мусульманськими; іудаїстськими. 

У межах УВП забезпечити ресоціалізацію засуджених, яка б дозволяла і ̈м 

у подальшому успішно реінтегруватись у суспільство, надзвичайно складно. 

Передбачені українським законодавством заходи, покликані знівелювати 

негативний вплив відбування покарання, здебільшого є малоефективними через 

формальність виконання та брак ресурсів [5, с. 137, 158–159].  

В УВП особа повністю або ж частково десоціалізується в аспекті 

«затухання» відповідних зразків недевіантноі ̈ поведінки. У цілому, відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі характеризується такими чинниками: 

1) підпорядкування жорстким нормам та правилам (обмежене 

пересування, режим дня та стиль життя); 

2) брак можливості задовольняти різні потреби та доступу до ресурсів; 

3) перебування в специфічному середовищі, де може переважати 

субкультура із соціально-негативними нормами, цінностями, традиціями, які 

безпосередньо впливають на людину і значною мірою визначають її поведінку; 

5) розрив соціально корисних зв’язків та ізоляція від суспільства; 

6) стигматизуючий характер самого факту соціальної ізоляції 

(навішування такого негативного ярлика викликає переживання індивіда щодо 

своєї соціальної неповноцінності та активізує механізми психологічного 

захисту); 

7) психологічні проблеми; 

8) підпорядковане, часто принизливе становище; 

9) деградація особистості при тривалих термінах перебування в УВП; 

10) формування пасивної життєвої позиції та залежності від інших у 

вирішенні власних проблем. 
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Потреба у залученні Церкви до роботи із засудженими визнається 

державою на законодавчому рівні з 1988 р., коли священики отримали доступ 

до УВП. Сьогодні у вітчизняних колоніях дозволено сповідувати будь-яку 

релігію, а для відправлення релігійних обрядів у ці установи допускаються 

представники усіх офіційно зареєстрованих релігійних організацій. 

Богослужіння і релігійні обряди в колоніях проводяться на прохання 

засуджених або за зверненням релігійної організації в неробочий час. Засуджені 

мають право на придбання і користування релігійною літературою, іншими 

предметами і матеріалами релігійного призначення, використання яких не 

суперечить умовам виконання покарання [6, ст. 128]. 

Отже, аналізуючи вищенаведене можемо зробити висновок, що 

активізація традиційних і впровадження нових форм участі громадськості, а 

саме релігійних організацій,  у справі підвищення виховної роботи серед 

засуджених сприяють значному підвищенню рівня запобіжного потенціалу в 

місцях позбавлення волі. 

В даний час постає потреба у залученні Церкви на фоні неспроможності 

державних інституцій забезпечити в межах УВП ресоціалізацію засуджених, яка 

би дозволяла їм у подальшому успішно реінтегруватись у суспільство. Релігійні 

організації, враховуючи велику довіру з боку більшості засуджених мають 

змогу ефективно впливати на моральні та духовні особистості в’язнів, 

спонукати їх до дотримання відповідних принципів та норм, здійснювати 

духовну підтримку та намагання до виправлення, ресоціалізації та підготовки 

засудженого до життя в суспільстві.  
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України (ВВР). – 2004. – No 3–4. – С. 21. 

 

 

Ю.Д. Кучинський, 

завідувач науково-дослідної лабораторії 

криміналістичної та спеціальної  

техніки ДНДІ МВС України, 

здобувач ДНДІ МВС України 

 

СУТНІСТЬ ПРАВОВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА 

 

Для визначення поняття адміністративних правовідносин, які виникають у 

сфері використання військового майна, необхідно з’ясувати поняття 

«правовідносини», дослідити їх структуру, а також визначити поняття та 

особливості деяких видів таких правовідносин за галузевою ознакою. 

Так, у науковій літературі правові відносини визначаються як суспільні 

відносини, урегульовані нормою права, учасники яких мають суб’єктивні 

юридичні права та обов’язки. При цьому традиційним є підхід, відповідно до 

якого правовідносини мають складну структуру і включають в себе такі 

елементи: суб’єкти; об’єкти; зміст правовідносин [1, c. 53]. 

Подібне уявлення про сутність правовідносин у правовій науці вже є 

усталеним, що обумовлюється наступними ознаками даної категорії: 1) такі 

відносини є соціальними за своєю природою, тобто виникають між соціальними 

суб’єктами; 2) до правових належать лише ті соціальні відносини, які 

регламентуються правовими нормами; 3) правовий характер соціальних 

правовідносин обумовлений необхідністю захисту прав та інтересів всіх 

учасників правовідносин, узгодження інтересів різних соціальних груп, а також 

публічних інтересів. 

У процесі використання військового майна виникає цілий ряд суспільних 

правовідносин, основними з яких виступають адміністративні. Дане твердження 

обґрунтовується тим, що правовий режим використання військового майна 

базується передусім на адміністративно-управлінських та організаційних 

процедурах, які регламентуються нормами адміністративного законодавства.  

В науковій літературі адміністративно-правові відносини визначаються як 

різновид юридичних відносин, які виникають на основі адміністративно-

правових норм, формально закріплених у правових актах, вони виявляють себе 

переважно у вигляді відносин право-регулятивних та правоохоронних, мають 

організаційний та виконавчо-розпорядчий характер, захищені державним 

примусом [2, с. 18]. 
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Сутність адміністративних правовідносин в найбільшій мірі виявляється у 

характерних ознаках даного виду правовідносин. 

Зокрема, Е. О. Шевченко виділяє такі ознаки адміністративно-правових 

відносин: 1) виникнення в сфері публічного управління; 2) однією зі сторін 

обов’язково є орган влади; 3) врегульовані адміністративно-правовими 

нормами; 4) їх учасники виступають носіями прав і обов’язків у сфері 

державного управління; 5) мають державно-публічний характер; 6) є 

стосунками влади-підпорядкування і визначаються юридичною нерівністю 

сторін; 7) можуть виникнути за ініціативою будь-якого суб’єкта 

адміністративного права, згода іншої сторони не є обов’язковою; 8) порушення 

стороною своїх обов’язків зумовлює її відповідальність перед державою в особі 

її компетентних органів; 9) для органів управління їх права є одночасно і 

обов’язками; 10) за порушення обов’язків застосовуються, як правило, заходи 

адміністративного примусу; 11) спори між сторонами мають особливий 

правовий режим забезпечення законності (адміністративний і судовий) [3, 

с. 1118]. 

Виходячи із наведених ознак, адміністративні правовідносини, що 

виникають у сфері використання військового майна, можемо визначити як 

регламентовані нормами адміністративного законодавства суспільні 

правовідносин, зміст яких складають права та обов’язки суб’єктів цих 

правовідносин щодо здійснення управління та створення організаційно-

правових умов для забезпечення належного використання військового майна, а 

також цільового та функціонального використання такого майна. 

Науковцям розроблено декілька концептуальних підходів до класифікації 

адміністративних правовідносин. Наприклад, В.К. Колпаков пропонує 

об’єднати їх в чотири типи адміністративних правовідносин: 1) відносини 

публічного управління; 2) відносини адміністративних послуг; 3) відносини 

відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; 

4) відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил [4, 

с. 102]. 

Подібний підхід заслуговує на увагу, однак враховуючи предметну 

особливість адміністративних правовідносин, що виникають у сфері 

використання військового майна, необхідно виділити такі їх види: 

1) правовідносини щодо здійснення управління використанням військового 

майна; 2) правовідносини щодо організації безпосереднього використання 

військового майна; 3) правовідносини щодо застосування адміністративної 

відповідальності за порушення режиму використання військового майна. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

В сучасній адміністративно-правовій науці під адміністративними 

послугами розуміють результат законодавчо-регламентованої діяльності 

уповноважених органів з приводу розгляду звернень фізичних та юридичних 

осіб (суб’єктів звернення) щодо сприяння у реалізації прав, свобод та інтересів, 

а також виконання покладених юридичних обов’язків, який оформляється 

відповідним актом правозастосування [1].  

На думку Г.М. Писаренка, адміністративні послуги складають 

правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або 

юридичної особи (за їх заявою) в процесі публічної діяльності 

адміністративного органу для отримання певного результату. Під 

адміністративною послугою розуміє категорію адміністративного права, яка 

породжує адміністративні правовідносин при реалізації суб’єктивних прав 

фізичної або юридичної особи (за їх заявою) в процесі публічно-владної 

діяльності адміністративного органу для отримання певного результату [2]. 

Законодавець також зробив спробу нормативно закріпити поняття 

адміністративної послуги. Так, поняття «адміністративна послуга», принципи та 

напрями подальшого реформування діяльності органів виконавчої влади у сфері 
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надання адміністративних послуг закріплені у Концепції розвитку системи 

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [3]. 

Адміністративна послуга визначається як результат здійснення владних 

повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує 

юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, 

свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), 

сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо). Крім того, Закон 

України «Про адміністративні послуги» також закріплює поняття 

адміністративної послуги, під якою пропонується розуміти результат здійснення 

владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою 

фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення 

прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону (ч. 1 ст. 1 Закону). 

Таким чином, в адміністративно-правовій науці склалося дві основні концепції 

розуміння змісту поняття «адміністративні послуги»:  

1) це публічна діяльність адміністративного органу, спрямована на 

забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації прав фізичної або 

юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи;  

2)  це результат публічної діяльності адміністративного органу, 

спрямованої на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації 

суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи, яка здійснювалась за заявою 

особи [2, с. 14]. 

Перші спроби класифікувати адміністративні послуги, що надаються 

органами публічної влади були здійснені представниками Центру політико-

правових реформ В.Б. Авер’яновим, І.Б. Коліушком, В.П. Тимощуком, 

Р.О. Куйбідою та І.П. Голосніченком.  

У науково-практичному нарисі «Адміністративна реформа для людини» 

науковці виділяють такі групи адміністративних послуг за їх предметом: 1) 

видача дозволів (наприклад: на зайняття окремими видами підприємницької 

діяльності; на проведення мітингів, демонстрацій; на розміщення реклами; на 

придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї; на створення творчих груп 

для виготовлення телерадіопродукції), в тому числі акредитація, атестація, 

сертифікація (наприклад: акредитація вищих навчальних закладів, закладів 

охорони здоров’я; атестація підприємств, робочих місць, судових експертів; 

сертифікація товарів, робіт і послуг); 2) реєстрація з веденням реєстрів 

(наприклад: реєстрація актів громадянського стану, суб’єктів підприємницької 

діяльності, автомототранспортних засобів), в тому числі легалізація суб’єктів 

(наприклад: легалізація об’єднань громадян); 3) легалізація актів (наприклад: 

консульська легалізація документів), нострифікація (визнання дипломів, 

виданих в інших країнах) та верифікація (встановлення достовірності 

сертифікатів про походження товарів з України); 4) соціальні управлінські 

послуги (наприклад: призначення субсидій, призначення пенсій) [4, с. 28]. 



 85 

В сучасній адміністративно-правовій науці склалися різні підходи до 

класифікації адміністративних послуг, що надаються приватним (фізичним та 

юридичним) особам органами публічної влади. Кожен із запропонованих 

критеріїв класифікації характеризує ту чи іншу адміністративну послугу, в 

залежності, перш за все, від виду суспільних відносин, де виникає потреба в 

отриманні цієї послуги. Тому усі зазначені критерії класифікації публічних 

(адміністративних) послуг мають право на існування, і можуть бути використані 

при класифікації адміністративних послуг, що надаються Державною 

реєстраційною службою України. 

Таким чином, ґрунтуючись на викладеному та ураховуючи напрями 

діяльності Державної реєстраційної служби України, пропонуємо 

адміністративні послуги, що надаються цією службою класифікувати за 

наступними критеріями: 1) за суб’єктом звернення: а) послуги, що отримують 

фізичні особи; б) послуги, що отримують юридичні особи; 2) за сферою 

суспільних відносин, де виникає потреба отримання адміністративної послуги: 

а) адміністративні послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців; б) адміністративні послуги у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану; в) адміністративні послуги у сфері легалізації 

(реєстрації) об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів 

масової інформації та інформаційних агентств; 3) за можливістю (способом) 

отримання послуги: а) послуги, що надаються Державною реєстраційною 

службою України та її територіальними органами безпосередньо; б) послуги, 

що надаються через Центри надання адміністративних послуг; в) послуги, що 

надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг; 

г) послуги, що надаються через Українське державне підприємство поштового 

зв’язку «Укрпошта» [5, c.13]. 

Отже, Діяльність Державної реєстраційної служби України з надання 

приватним (фізичним і юридичним) особам адміністративних послуг є вкрай 

важливою у процесі забезпечення реформування системи державного 

управління в Україні. Тому вирішення завдання щодо формулювання поняття, 

виокремлення ознак та класифікації адміністративних послуг, що надаються 

Державною реєстраційною службою України, дозволить налагодити чіткий 

механізм з їх надання, а також забезпечити становлення та розвиток інституту 

адміністративних послуг в Україні. Наступний етап дослідження у 

встановленому напрямку вбачаємо у вивченні питання відповідальності 

посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг. 
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ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ХОЛОДНА ЗБРОЯ» 

 

Статистика свідчить, що кожен десятий з числа засуджених за 

хуліганство, розбійний напад, здирництво, злочини проти життя і здоров’я 

громадян використовував наявну зброю при скоєнні цих злочинів. 

Кримінальне законодавство України передбачає відповідальність за 

незаконне носіння, виготовлення, ремонт і збут холодної зброї (ч. 2 ст. 263 

Кримінального кодексу України (далі – КК України)) [1]. 

Встановлюючи кримінальну відповідальність за ці дії, законодавець 

виходив із суспільної небезпеки названих діянь, пов’язаної передусім з тим, що 

вони певним чином створюють умови для вбивств, спричинення тяжкої шкоди 

здоров’ю, використовуються при здійсненні розбоїв та інших тяжких злочинів. 

Під час застосування кримінально-правових норм ч. 2 ст. 263 КК 

України вирішального значення набуває визнання того або іншого предмета 

холодною зброєю. Проблема полягає в тому, що на практиці зустрічаються 

різноманітні предмети, питання про визнання яких холодною зброєю не 

знаходить однозначної відповіді. Багато працівників експертно-

криміналістичних підрозділів стверджують, що в криміналістиці ще не 
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розроблені наукові засади експертизи холодної зброї. Певні труднощі при 

віднесенні предметів до холодної зброї виникають у експертів, коли доводиться 

досліджувати наступні їх види: 

а) предмети, що використовуються в різних видах фізичної (рукопашної) 

боротьби, призначені для ураження людини (нунчаку тощо); 

б) ножі, які продаються без обмежень на ринку, в магазинах або ввезені 

легально з-за кордону, але за деякими параметрами можуть бути віднесені до 

холодної зброї; 

в) предмети, які за зовнішніми ознаками нагадають холодну зброю 

заводського виробництва, що виготовляється легально. 

Кримінальний кодекс України не містить визначення поняття «холодна 

зброя». Воно наявне в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 25 квітня 2002 року № 3 [2]. 

Згідно із цим визначенням до холодної зброї належать предмети, що 

відповідають стандартним зразкам або типам зброї, які історично склалися, або 

інші предмети, що мають колючий, ріжучий, колючо-ріжучий, рубаючий, 

роздроблюючий або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, 

нунчаку, кастет тощо), конструктивно призначені для ураження живої цілі за 

допомогою мускульної сили людини або дії механічного пристрою. 

Також у п. 8.11 Наказу № 622 МВС України «Про затвердження 

Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення і використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, і вказаних патронів, а також боєприпасів до зброї і вибухових 

матеріалів» [3], зазначено, що до холодної зброї належать пристрої і предмети, 

конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі за допомогою 

мускульної сили людини або механічного пристосування (може бути холодним 

ручним і холодним метальним). 

Не зовсім вдалим є визначення холодної зброї, що міститься в Методиці 

криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею 

виробів [4], відповідно до якого – холодна зброя це предмети і пристрої, 

конструктивно призначені і за своїми властивостями придатні для 

неодноразового нанесення тяжких (небезпечних для життя у момент 

спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень (надалі ураження цілі), дія 

яких заснована на використанні мускульної сили людини. 

Найбільш вдале на нашу думку є визначення холодної зброї 

запроваджене А.С. Подшибякіним [5]. Так холодною зброєю є спеціально 

виготовлені або пристосовані для ураження живої чи іншої цілі або нанесення 

серйозних тілесних ушкоджень предмети і пристрої, що відповідають за 
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конструкцією і способом дії, обумовленим конструкцією, стандартним зразкам 

або історично виробленим типам та діють (безпосередньо або опосередковано) 

за допомогою мускульної сили людини. Слід звернути увагу на те, що 

запропоноване визначення холодної зброї дає підстави відмежувати її від 

конструктивно схожих з нею предметів господарсько-побутового призначення. 

Крім того, воно містить вказівку на такі основні ознаки, що відрізняють один 

предмет від іншого, як конструкція і спосіб дії. 

Автор, кажучи про спосіб дії, обумовлений конструкцією, має на увазі, 

що предмет може мати форму певного типу холодної зброї, наприклад 

кинджала, але, не будучи заточений, він може бути використаний для нанесення 

ушкоджень не як холодна зброя, а тільки як металева палиця, хоча 

конструктивно повинен різати і колоти. Такий предмет є лише заготівкою. 

Важливо враховувати, що все наведене вище належить до родового 

визначення холодної зброї. Також існує визначення видів і різновидів холодної 

зброї. 

А.І. Устінов з цього приводу справедливо зазначає: «У природі не існує 

жодної абстрактної холодної зброї, а є тільки конкретні її різновиди: багнет-

гвинтівка «Маузер 98», кубачинський кинджал, фінський ніж і т. ін. Кожен із 

цих предметів характеризується певними особливостями конструкції, 

притаманними лише йому одному» [6, с. 100]. 

У практичній діяльності неминуче виникає потреба разом із родовим 

визначенням холодної зброї бути обізнаним з ознаками її різновидів. 

У зв’язку з вище викладеним вважаємо що поняття холодна зброя у 

законодавстві України повинно мати чітке роз’яснення, а саме ділення її – на 

предмети, які за своїми розмірними характеристиками і міцністній структурі 

призначенні для ураження живої цілі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ  

ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 

 

Право як система правових норм є результатом роботи досить складного 

державного механізму. І від того, наскільки він досконалий, безпосередньо 

залежить надійність регулювання соціальних взаємодій у державі. Тому якість 

нормотворчої діяльності – це і якість самого права [1, с. 4]. Правильне ж розуміння 

і застосування закону і підзаконних актів неможливе без встановлення їх 

справжнього сенсу та змісту. І коли в процесі правозастосування «встановлено 

достовірність та обов’язковість норми і перевірено її текст, – писав понад сто років 

тому І. Михайловський, – настає наступна стадія, яка зумовлює застосування цієї 

норми: з’ясування її змісту. Ця стадія іменується тлумаченням» [2, с. 412]. 

Сьогодні проблема розбудови України як правової держави, у якій 

забезпечуватиметься верховенство права, проблема тлумачення актів 

законодавства набувають першочергового значення. Це зумовлено передусім 

досвідом, який у сфері правозастосування мало наше суспільство напередодні 

історичного повороту до ідеї правової держави та принципу верховенства права. 

По-друге, цей процес нерозривно пов’язаний з прийняттям низки нових 

законодавчих актів, які покликані врегулювати суспільні відносини та 

поширювати принцип верховенства права. Однак під час правозастосовної 
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діяльності ми часто стикаємося з правовими нормами, які суперечать одна 

одній, спостерігаємо прогалини в законодавчому регулюванні. Це свідчить про 

низький рівень законодавчої техніки на етапі ухвалення нормативно-правових 

актів. Суперечності також виникають у разі неправильного розуміння сутності 

правової норми самим суб’єктом правозастосовної діяльності через низький 

рівень його правової культури та правосвідомості [3, с. 47]. 

Будь-який текст має значення та зміст, які можуть бути розкриті за 

допомогою відповідної інтерпретації. Текст у класичному юридичному розумінні є 

частиною понятійної спільності, у центрі якої є знак. Поняття тексту закону 

передбачає, що письмове повідомлення функціонує як знак. З одного боку, воно 

виражається зовні літерами та їх сполученням зі словами. З іншого – відтворює 

сенс, початковий і зумовлений правильністю знаків. Щоб з’ясувати зміст 

правового тексту, юристи використовують два типи операцій: правову 

герменевтику і тлумачення права. Мета першої операції – виявити за допомогою 

правил тлумачення феномен права, мета другої – розпізнати волю законодавця. 

Взагалі питання про природу інтерпретаційних актів та їх місце у правовому 

регулюванні суспільних відносин багато в чому залежить від того, що треба 

розуміти під юридичним тлумаченням загалом. 

Тлумачення юридичного тексту – це складна і багатогранна діяльність 

різних суб’єктів права, спрямована на роз’яснення змісту правової норми.  

Тлумачення правових норм має соціально-політичне спрямування, адже 

пов’язане з вираженням у праві волі панівного класу. У демократичному суспільстві 

тлумачення правових норм має на меті правильне застосування розпоряджень, що 

містяться в них, за конкретних умов. Цього неможливо домогтися без чіткого 

уявлення про зміст чинних правових норм. Щоб, скажімо, видати новий правовий акт 

чи систематизувати наявні, потрібно знати дійсну волю законодавця [4, с. 50].  

Для успішного функціонування, як вважає О. Осауленко, послідовного 

вдосконалення та розвитку права потрібне правильне розуміння всіма членами 

суспільства змісту і призначення його норм. Ось чому тлумачення правових норм 

посідає вагоме місце в юридичній літературі та відіграє важливу роль у механізмі 

правового регулювання суспільних відносин, яка спрямована на осмислення норм 

права, розуміння їх справжнього змісту [5, с. 419]. 

Питання тлумачення норм права є традиційним у юридичній науці. Воно є 

найважливішою умовою їх правильного розуміння і застосування. Якби 

тлумачення не було, складний процес правореалізації був би вкрай важким, а в 

деяких випадках взагалі неможливим. Необхідність у тлумаченні підтверджена 

багатовіковим правовим досвідом та юридичною практикою. 
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КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

Постійні зміни у структурі та характері злочинності, поява нових видів 

злочинів та удосконалення способів вчинення традиційних вимагають від 

слідчого з‘ясування низки питань, що потребують спеціальних знань. Практика 

розслідування кримінальних правопорушень виробила відповідні форми, в яких 

спеціальні знання використовуються в процесі розслідування. Даному питанню, 

на усіх етапах розвитку криміналістики, науковцями і практиками приділяється 

значна увага. Разом з тим новий КПК України закріплює консультативну форму 

їх використання у кримінальному провадженні, що робить дане питання 

достатньо актуальним. Саме це спонукало здійснити порівняння процедури 

використання консультації під час досудового розслідування та розгляді 

матеріалів у суді, розроблення відповідних пропозицій з її удосконалення. 

В теорії криміналістики спеціальні знання розглядають в широкому та 

вузькому розуміннях, що дозволяє точніше визначитися з даною науковою 

категорією. У широкому розумінні під спеціальними знаннями в кримінальному 

провадженні розглядають будь-які професійні знання, що не є 

загальновідомими, які не мають масового поширення потрібні для вирішення 

питань під час досудового розслідування та судового розгляду. Спеціальними 

знаннями, як і будь-якими іншими, особа оволодіває в результаті 

цілеспрямованої професійної підготовки і досвіду практичної роботи в якій-

небудь діяльності. Вони являють собою систему знань про певні об‘єкти, явища 

і закономірності, що досліджуються відповідною галуззю науки. 
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Слід звернути увагу, що в судочинстві набирає поширення принцип 

змагальності сторін (ст. 22 КПК України). У зв‘язку із цим сторони мають бути 

наділені рівними правами використовувати спеціальні знання для отримання, 

зберігання, дослідження та подання до суду предметів, документів та інших 

об‘єктів, що мають значення для розслідування. 

Це дозволяє зробити висновок, що законодавець розширив коло учасників 

кримінального провадження, які можуть використовувати в своїй діяльності 

спеціальні знання для встановлення та дослідження обставин правопорушення. 

Так, у п. 2 ч. 5 ст. 69 КПК закріплено обов‘язок експерта прибути до 

слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання. Спеціаліст зобов‘язаний 

прибути за викликом слідчого, прокурора, суду (п. 1 ч. 5 ст. 71 КПК). Крім того, 

законодавець у ряді випадків не перелічує учасників кримінального 

провадження, а визначає права сторін. Спеціаліст може бути залучений 

сторонами кримінального провадження (ч. 2 ст. 71 КПК), він зобов‘язаний 

виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його залучила 

(п. 2 ч. 5 ст. 71 КПК). Слідчий і прокурор є учасниками кримінального 

провадження сторони обвинувачення, а тому не може бути сумнівів у їх праві 

використовувати спеціальні знання для вирішення питань, які цього 

потребують. 

Залежно від суб‘єкта, що володіє спеціальними знаннями та форми їх 

реалізації, такі знання можна виділити у три групи: а) спеціальні знання, якими 

володіють учасники сторони обвинувачення; б) спеціальні знання, якими 

володіють учасники сторони захисту; в) спеціальні знання осіб, яких сторони 

процесу залучають для вирішення певних завдань. 

Інститут використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві 

має значну історію і пройшов шлях від однієї форми – судової експертизи, до 

диференціації їх на ті, що передбачені або не передбачені законом, результати 

яких мають або не мають доказового значення, а також відповідно до суб‘єктів 

їх використання [1, с 206-207]. 

Сьогодні спеціаліста можна залучати для вирішення таких завдань: а) для 

надання безпосередньої технічної допомоги під час досудового розслідування і 

судового розгляду (ч. 2 ст. 71 КПК); б) для надання консультацій з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1 ст. 71; ч. 1 ст. 360 

КПК); в) для надання письмових роз‘яснень під час дослідження доказів в суді 

(ч. 1 ст. 360 КПК). 

Позитивно оцінюючи закріплення в КПК даної форми використання 

спеціальних знань, слід звернути увагу на процесуальне оформлення її 

результатів. Якщо спеціаліст бере участь у слідчій (розшуковій) дії, 

використання спеціальних знань, якими він володіє здійснюється під контролем 

і в межах, визначених слідчим, відображається у відповідному протоколі. 

Роз‘яснення спеціаліста в суді, надані на підставі його спеціальних знань у 
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письмовій формі (ч. 1 ст. 360 КПК) є самостійним джерелом доказів у 

кримінальному провадженні – документ (ст. 99 КПК). 

Отримання консультацій спеціаліста здавна використовувалось в слідчій 

практиці, але результати не завжди відображалися в матеріалах провадження. 

Дана форма використання спеціальних знань набула розповсюдження, а 

науковцями обґрунтована пропозиція про доцільність закріплення її на 

законодавчому рівні. 

Закріплення в новому КПК України даної форми використання 

спеціальних знань залишило не вирішеними питання, що стосуються її змісту, 

форми фіксації та доказового значення отриманих результатів. Консультація в 

кримінальному провадженні може розглядатися як заснований на спеціальних 

знаннях умовивід спеціаліста, що він повідомляє слідчому, прокурору або суду 

з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань без провадження 

експертизи. Що стосується форми консультацій, однозначної відповіді не 

знаходимо. Якщо в ст. 360 КПК мова іде про консультацію в усній формі, то в 

ст. 71 КПК про це не згадується. Не надано відповіді на це питання і в коментарі 

до даної статті [1, с. 206-209; 747-748]. Пояснюється це тим, що допомогу 

спеціаліста продовжують розглядати з позицій врегулювання цієї діяльності в 

КПК України 1960 р. Дійсно, за ст. 128-1 КПК спеціалістом визнавалася особа, 

залучена до участі у слідчій дії. Інакше вирішується дане питання в ст. 71 

чинного КПК України. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними 

знаннями і уміннями застосовувати технічні або інші засоби і може давати 

консультації під час досудового розслідування і судового розгляду (Виділено - 

Є. Л.) з питань, що потребують відповідних спеціальних знань. Набуття особою 

прав та обов‘язків спеціаліста пов‘язується не з запрошенням до участі в 

конкретній слідчій (розшуковій) дії, а до участі в досудовому розслідуванні, що 

свідчить про можливість звернення до нього з питань, що потребують 

спеціальних знань протягом кримінального провадження. Цим розширюються 

можливості використання консультацій слідчим на усьому етапі кримінального 

провадження, складовою частиною якого є досудове розслідування (п. 10 ст. 3 

КПК). 

Під час дослідження доказів, відповідно до ч. 1 ст. 360 КПК суд має право 

скористатися усними консультаціями, що узгоджується з характером даної 

діяльності. Запитання сторін і відповіді на них спеціаліста, як консультанта, 

відображаються в журналі судового засідання або в матеріальних носіях повної 

фіксації судового засідання технічними засобами. З ними можна ознайомитися у 

разі виникнення такої необхідності. Оскільки про форми консультацій під час 

досудового розслідування в КПК не згадується, Р. Л. Степанюк доходить 

висновку, що вони залишаються непроцесуальною формою використання 

спеціальних знань [2, с. 211]. Така думка потребує певного уточнення. По-

перше, дана форма використання спеціальних знань в кримінальному 

провадженні передбачена в нормах КПК, а тому її слід визнати процесуальною. 
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В свій час противником використання під час розслідування спеціальних знань 

в непроцесуальних формах виступав В. К. Лисиченко [3, с. 20-26]. По-друге, 

консультації під час досудового розслідування можуть даватися як в усній, так і 

в письмовій формі. Сторона провадження (зокрема, захисту) може звернутися 

до спеціаліста певної галузі знань для роз‘яснення питань, що мають значення 

для кримінального провадження. За результатами консультації сторона отримує 

письмову відповідь (документ), який може бути поданий слідчому або суду. По-

третє, результати консультативної діяльності можуть набути відображення в 

документах, які оформляються в процесі проведення відповідних 

процесуальних дій. По-четверте, особа, яку запрошено як консультанта набуває 

права і обов‘язки спеціаліста, що передбачені ст. 71 КПК України. Таким 

чином, надання спеціалістом консультацій під час досудового розслідування 

слід визнати процесуальною формою використання спеціальних знань в 

кримінальному провадженні. 

На завершення не можемо залишити поза увагою співвідношення 

консультацій з письмовими роз‘ясненнями спеціаліста, про що зазначається в 

ст. 360 КПК. На жаль, ні законодавець, ні автори коментаря КПК України не 

показують їх відмінності [1, с. 206-209; 747-748]. В тлумачному словнику 

української мови консультацію розглядають як пораду спеціаліста з будь-якого 

питання, а роз‘яснення це те, що вносить ясність, сприяє розумінню чогось [4, 

с. 450, 1085]. У будь-якому разі це діяльність особи, що володіє спеціальними 

знаннями у певній галузі, з відповіді на запитання, що в інший спосіб вирішити 

неможливо. Це ставить під сумнів доцільність одночасного використання цих 

понять в статті 360 КПК України. Консультації тривалий час використовуються 

в кримінально-процесуальній діяльності, достатньо широко відображені в 

науковій літературі і цілком можуть бути використані для побудови правових 

норм, одночасно виключити із них «роз‘яснення», без чого не може бути 

консультації. Крім того, в ст.71 КПК України необхідно передбачити, що 

консультація може надаватися в усній або письмовій формі. В залежності від 

ситуації і характеру запитань, з яких треба отримати консультацію, слідчий і 

спеціаліст самостійно будуть визначати як форму постановки запитання, так і 

форму відповіді на нього. 
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Вже багато десятиліть Україна тримає курс демократичних змін та 

євроінтеграції. Високорозвинені країни показують приклад цивілізованої 

співпраці між владою та громадянами. Одним із важливих аспектів є показник 

довіри до поліції, невідворотності покарання та правосвідомості громадян. 

Конституція України закріплює рівність всіх людей незалежно від їх 

походження, соціального чи економічного статусу, раси і т.д. ст. 3 Конституції 

України (далі – КУ) каже: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [1, с. 5], а ст. 21 КУ: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» [1, с. 9]. 

Важливим нормативно-правовим актом у сфері дотримання прав людини 

за забезпечення безпеки є Закон України «Про Національну поліцію». 

Згідно ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» завданнями 

поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 
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4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги [2, с. 3]. 

Ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» основними 

обов’язками поліцейського є: 

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів 

України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

поліції, та Присяги поліцейського; 

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів 

керівництва; 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини; 

4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, 

які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, 

які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя 

чи здоров’я; 

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у 

зв’язку з виконанням службових обов’язків; 

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що 

унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній 

посаді [2, с. 9]. 

При взаємодії цих нормативно-правових актів можна зробити висновок, 

що для працівника поліції кожна людина є рівна перед законом і права кожної 

людини не мають бути порушені. 

При вченні протиправних дій щодо поліцейського застосовуються 

спеціальні статті, такі як ст. 342 Кримінального кодексу України «Опір 

представникові влади, працівникові  правоохоронного органу, члену 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві», де опір це активна фізична протидія 

здійсненню відповідними працівниками своїх обов'язків, ст. 343 Кримінального 

кодексу України «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу», 

де вплив може проявлятися в умовлянні, шантажуванні потерпілого, погрозі 

відмовити у наданні законних благ, а також у будь якій іншій формі і 

т.п. [3, с. 154]. 

При вчиненні адміністративного правопорушення за описом ст. 173 

«Дрібне хуліганство – дрібне хуліганство це нецензурна лайка в громадських 

місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують 

громадський порядок і спокій громадян», такого спеціального суб’єкту як 

працівник поліції немає [4, с. 140]. 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

громадського порядку. Громадський порядок – це обумовлена потребами 

суспільства система врегульованих правовими та іншими соціальними нормами 
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система відносин, що складаються у громадських місцях в процесі спілкування 

людей, і яка має на меті забезпечення спокійної обстановки суспільного життя, 

нормальних умов для праці і відпочинку людей, для діяльності державних 

органів, а також підприємств, установ та організацій. Відмінною особливістю 

дрібного хуліганства від хуліганства, що наказується в кримінальному порядку, 

є те, що воно не має характеру грубого порушення громадського порядку, яке 

причиняє суттєву шкоду суспільним відносинам, правовим та законним 

інтересам громадян. Дрібне хуліганство необхідно відрізняти від таких схожих 

дій, як самоправство, приниження гідності, нанесення побоїв, або інших 

проступків, які мають наслідком адміністративну відповідальність (поява у 

нетверезому стані у громадських місцях, порушення правил руху і т. ін.). 

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 173 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), полягає у 

нецензурній лайці в громадських місцях, образливому ставленні до громадян та 

інших діях, що порушують громадський порядок і спокій громадян. 

Найбільш розповсюдженою формою дрібного хуліганства є нецензурна 

лайка у громадських місцях, під якою необхідно розуміти найбільш цинічні 

лайки, що належать, як правило, до сфери статевих відносин, непристойні 

висловлювання, один із найогидніших різновидів словесної брутальності. 

Іншою формою цього правопорушення є образливе ставлення до громадян, під 

яким необхідно розуміти докучливу поведінку, пов'язану з образливими діями, 

що зневажають честь і гідність людини та утискають будь-чию волю, до того ж 

у грубій розв'язній манері. Це може бути: хапання за одяг, насильницьке 

утримання за руки, демонстративне зривання головного убору, вимога дати 

цигарку або пускання в обличчя диму від неї, непристойна пропозиція дівчині 

та інші подібні дії. Для всіх цих випадків характерним є ігнорування волі та 

бажання оточення, прагнення нав'язати свою волю, а точніше свавілля. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у 

формі прямого або непрямого умислу. Особа усвідомлює, що її дії протиправні, 

вона передбачає, що в результаті їх здійснення будуть порушені громадський 

порядок і прагне до цього. Елементом суб'єктивної сторони дрібного 

хуліганства є також мотив задоволення індивідуальних потреб самоствердження 

шляхом ігнорування гідності інших людей. 

Незважаючи на це, має місце відсутність спеціальної норми та 

відповідальності за образу честі та гідності працівника поліції, що в 

подальшому підриває довіру та авторитет поліції загалом. Це здійснюється 

через ЗМІ та Інтернет ресурси. Громадяни, споглядаючи на відсутність 

механізму протидії таким провокаційним діям відносно працівників поліції, 

втрачають повагу до органу поліції, як до такого, що не може себе захистити не 

кажучи вже про інших громадян. Хоча, згідно ст. 17 Закону України «Про 

Національну поліцію» поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 

поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому 
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присвоєно спеціальне звання поліції. Звідси можна зробити висновок, що 

поліцейський це перш за все громадянин України, права та свободи якого має 

бути захищено на рівні з іншими людьми, а потім вже спеціальний суб’єкт [2, 

с. 9]. 

Працівник поліції уповноважений застосовувати до особи, яка чинить та 

після неодноразового заклику не припиняє чинити адміністративне 

правопорушення, ст. 185 КУпАП  «Злісна непокора законному розпорядженню 

або вимозі працівника поліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця»[4, с. 146]. 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

забезпечення громадського порядку та суспільної безпеки, також у сфері 

державного управління. 

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою 

статтею, полягає у злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі 

працівника поліції при виконанні ним службових обов'язків, а також вчинення 

таких самих дій щодо члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в 

охороні громадського порядку. 

Нецензурні висловлювання чи лайка до працівника поліції також має 

підпадати під ст. 173 КУпАП, як образа честі та гідності людини. В іншому 

випадку заклик працівника поліції про припинення адміністративного 

правопорушення згідно ст. 173 КУпАП не буде законною вимогою чи 

розпорядженням у зв’язку із відсутністю складу адміністративного 

правопорушення. 
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З.В. Маєвська,  

слухач 6 курсу Вінницького відділення 

навчально-наукового інституту заочного 

навчання Національної академії 

внутрішніх справ №4;  

старший інспектор з особливих 

доручень відділу уповноважених Голови з 

питань контролю за дотриманням прав 

людини в поліцейській діяльності 

Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СТ. 268 КУпАП ЯК ГАРАНТІЯ 

ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ТА ГРОМАДЯНИНА 

 

Україна вже не одне десятиліття поспіль тримає курс демократичних змін 

та впроваджує міжнародні стандарти захисту прав людини. Зокрема, КУ 

проголошено та закріплено, що життя, честь та гідність людини є найвищою 

цінністю держави. На рівні з основними правами не менш важливими є право на 

ефективний засіб юридичного захисту (стаття 13 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод – 1950 р) [1, с. 11], право на справедливий суд 

(стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – 1950 р) 

[1, с. 9], права і свободи людини і громадянина захищаються судом (ст. 55 

Конституції України – 1996 р) [2, с. 15] ,,кожному гарантується право знати свої 

права і обов’язки (ст. 57 Конституції України) [2, с. 15], кожен має право на 

професійну правничу допомогу (ст. 59 Конституції України) [2, с. 16].  

Чи не кожен громадянин хоча б раз за своє життя був притягнений до 

адміністративної відповідальності. Так, згідно статті 268 КУпАП «Права особи, 

яка притягається до адміністративної відповідальності. Особа, яка притягається 

до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами 

справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді 

справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі 

права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за 

дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися 

послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; 

оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення 

розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто 

лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час 

розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення 

розгляду справи» [3, с. 252]. 
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Особа, яка притягається до відповідальності має визначені цією статтею 

права. Ці права ні в якому разі не можуть бути обмежені. 

По-перше, така особа має право знайомитися з матеріалами справи. Особа 

повинна знати, за які конкретно дії її притягають до відповідальності. 

Ознайомившись з матеріалами справи, особа має право давати пояснення щодо 

викладених у матеріалах обставин. Також особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, як людина, що безпосередньо брала участь у 

досліджуваному діянні, має будь-які відомості про нього, користується правом 

надавати докази. Не завжди показання протоколюються, фіксуються у вигляді 

пояснень, вони можуть сприйматися, репродукуватися і в усній формі. За для 

доказування своєї невинуватості або приведення обставин, що пом'якшують 

вину, особа має право заявляти клопотання про виклик і допит свідків, про 

призначення експертизи, про видачу довідок та інших документів, перенесення 

розгляду справи на інший день. Однак разом із цим притягнутий до 

відповідальності не зобов'язаний доводити свою невинуватість, хоча і має на це 

право. 

По-друге, притягнутий до відповідальності має право на захист. Це 

проявляється у можливості користуватися послугами адвоката або іншого 

фахівця у галузі права, який має право на надання юридичної допомоги. Якщо 

особа не володіє мовою, якою ведеться провадження, вона може виступати 

своєю рідною мовою або користуватися послугами перекладача. 

По-третє, особа має право оскаржити постанову у справі. Оскарження дій 

органів (посадових осіб) і рішень у справі про адміністративне правопорушення 

– одна з найбільш важливих гарантій захисту прав особи, як тієї, що 

притягається до відповідальності, так і потерпілого. Це є засіб забезпечення 

законності та підстава для перевірки обґрунтованості прийнятих у справі 

постанови.  

На стадії розгляду справи для забезпечення законності і захисту прав 

особи, яка притягається до відповідальності, законом визначено, що справа 

розглядається у присутності цієї особи. Розгляд справи можливий за відсутності 

особи, яка притягається до відповідальності у випадку, якщо особу своєчасно 

сповістили про час і місце розгляду справи, а вона не з'явилася і до того ж від 

неї не поступало клопотання про відкладення розгляду справи. Якщо особа 

заявила клопотання про відкладення розгляду справи через неможливість її 

присутності при розгляді, орган (посадова особа), що розглядає справу повинен 

з урахуванням строків задовольнити клопотання [4].   

При адміністративному затриманні чи притягненні особи до 

відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення особа, 

уповноважена здійснювати таке затримання чи уповноважена притягувати до 

адміністративної відповідальності, зобов’язана ознайомити правопорушника із 

його правами та обов’язками. Не зважаючи на це, працівники поліції часто 

нехтують своїм обов’язком надання первинної правової допомоги громадянину, 
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якого притягує до адміністративної відповідальності, тим самим порушує низку 

нормативно-правових актів європейського та національного законодавства. 

Також, причиною не ознайомлення є бажання працівників поліції «обмежити» 

знання людини на оскарження адміністративної постанови чи протоколу, а 

також оскарження дій чи бездіяльності уповноваженої особи, яка притягується 

людину до відповідальності. За такі порушення законодавства працівники 

поліції не несуть відповідальності, так як в Законі України «Про Національну 

поліції» не зазначено обов’язок працівника поліції повідомляти до Центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги про здійснене ними 

адміністративне затримання, хоча в Законі України «Про міліцію» це 

зазначалося в ч. 5, ст. 5 «Діяльність міліції та права громадян». 

Таким чином, працівники поліції, здійснюючи адміністративне 

затримання чи притягнення громадянина до адміністративної відповідальності, 

за Головним Законом України зобов’язані забезпечити дотримання прав людини 

в поліцейській діяльності, але порядок та алгоритм такого забезпечення ніде не 

прописаний. Внаслідок цього притягнути до реальної відповідальності 

поліцейського за порушення прав осіб, які притягаються до адміністративної 

відповідальності, не є можливим, що в подальшому породжує системні 

порушення прав людей на правовий захист та справедливий суд. 

 

Список використаних джерел 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод прийнята 

Радою Європи 04.11 1950 р, ратифікована Україною 17.07.1997, набрала 

чинності 11.09.1997// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 40, 

ст.263//Паливода А.В., 2016. Ст. 120. 

2. Конституція України прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 56. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 

Верховною Радою УРСР 7 грудня 1984 р.// Відомості Верховної Ради 

Української РСР 1984 (з наступними змінами та доповненнями), ст. 287. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). 

Науково-практичний коментар. http://uazakon.ru/ukr/kupap/268/default.htm (Дата 

доступу 15.05.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uazakon.ru/ukr/kupap/268/default.htm


 102 

З.В. Маєвська,  

слухач 6 курсу Вінницького відділення 

навчально-наукового інституту заочного 

навчання Національної академії 

внутрішніх справ №4;  

старший інспектор з особливих 

доручень відділу уповноважених Голови з 

питань контролю за дотриманням прав 

людини в поліцейській діяльності 

Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України 

 

ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ПРИ ВЧИНЕННІ НЕЮ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

17.05.2017 року Україна стала ближче до Європи та європейських 

цінностей. Цього дня  Рішення про безвізовий режим України з ЄС підписали 

голова Європейського парламенту Антоніо Таяні та представник Мальти, яка 

головує в Раді ЄС. Церемонія підписання відбулася 17 травня у французькому 

Стразбурзі. Таким чином увесь цивілізований світ визнав Україну як 

європейську державу. В кожній демократичній державі людина це найвища 

цінність. Це закріплено в ряді нормативно-правових актів, зокрема Конвенція з 

прав людини та основоположних свобод, Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання, Конституція України і т.д. 

Особа, яка притягається до відповідальності має визначені права згідно 

статті 268 КУпАП «Права особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності». Ці права ні в якому разі не можуть бути обмежені [1, с. 252]. 

Проте перш за все особі має бути роз’яснено ст. 63 КУ «Особа не несе 

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 

сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом. Підозрюваний, 

обвинувачений чи підсудний має право на захист. Засуджений користується 

всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені 

законом і встановлені вироком» [2, с. 20]. 

 В такому випадку потрібно розмежовувати персональні дані для 

ідентифікації особи та її свідчень (пояснень) проти себе чи своїх близьких, які 

вона має право не надавати. 

Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 

2 Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до якого 

персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 

яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [3]. 
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З метою конкретизації права людини, гарантованого статтею 32 

Конституції України, та визначення механізмів його реалізації 1 червня 2010 

року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про захист 

персональних даних» , який набрав чинності з 1 січня 2011 року. Предметом 

правового регулювання Закону є правовідносини, пов’язані із захистом 

персональних даних під час їх обробки [3].   

Показання – це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під 

час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом 

щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення 

для цього кримінального провадження [4].   

Показання особа дає у кримінальній чи цивільній справі, а пояснення в 

адміністративному,  дисциплінарному чи іншому провадженні. Отже різниця 

полягає в тому, у якому провадженні розглядається справа. 

Стаття 18 КПК. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім'ї 

1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у 

вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, 

показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні 

нею кримінального правопорушення. 

2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи 

обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на 

запитання, я також бути негайно повідомленою про ці права. 

3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які 

можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими 

родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення [4]. 

Звідси випливає, що пояснення проти себе чи своїх близьких не тотожне 

поняттю персональні дані, тому що останні використовуються лише для 

ідентифікації особи, а пояснення – для притягнення чи звільнення людини від 

відповідальності. 

Розглядаючи компетенцію поліції щодо виявлення, припинення та 

фіксації адміністративних правопорушень у вигляді протоколу про 

адміністративне правопорушення чи вирішення справи по суті в зв’язку із 

наданими поліції повноваженнями згідно ст. 254 КУпАП «Протокол не 

складається» існують прогалини, що можуть зумовити порушення принципу 

законності під час його застосування заходів державного примусу та накладання 

адміністративного стягнення. Одним із найбільш проблемних питань є 

встановлення особи правопорушника під час складання адміністративних 

матеріалів [1, с. 230].    

Відповідно до ст. 256 КУпАП особа, яка уповноважена складати протокол 

про адміністративне правопорушення зобов’язана зазначити відомості про 

особу правопорушника [1, с. 238].    
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При складанні протоколу про адміністративне правопорушення в ньому 

зазначаються, зокрема у графі «назва документа, серія, №, ким і коли виданий» - 

документ, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі і назва 

органу, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, 

яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський 

квиток тощо), дата видачі і найменування органу (установи, підприємства, 

організації), що його видав(ла)) [5].   

Ніяких питань не виникає при встановленні особи коли вона має при собі 

документ, який посвідчує її особу. Але переважно громадяни не мають при собі 

такого документу, або ж просто намагаються уникнути відповідальності за 

вчинене адміністративне правопорушення використовуючи відсутність 

алгоритму встановлення особи в адміністративному провадженні.  

Згідно наказу МВС № 1077 від 22.11.2012  Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та 

зразків необхідних для цього документів, а саме п. 8.4. Відомості про місце 

проживання/перебування особи та її персональні дані на запити органів 

державної влади, підприємств, установ, організацій, надаються протягом 

тридцяти календарних днів з дня їх надходження, якщо інше не передбачено 

законом. Письмові запити правоохоронних та розвідувальних органів за 

наявності підстав, передбачених законодавством, розглядаються протягом 72 

годин, запити з позначкою "терміново" – негайно [6].   

Працівники поліції виявивши правопорушення та правопорушника 

зобов’язані застосувати заходи забезпечення провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, а саме доставляння та затримання, а відтак, 

обмежити права  та свободи людини, підставою яких стає встановлення особи 

правопорушника.  

Відповідно до ч. 1 ст. 263 КУпАП за загальним правилом адміністративне 

затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення не може 

тривати більше ніж 3 години, винятком є ч. 2 ст. 263 КУпАП, де міститься 

норма, в  якій зазначається, що осіб, які порушили прикордонний режим або 

режим у пунктах пропуску через державний кордон України або за ч. 3 ст. 263 

КУпАП осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин, може бути застосовано адміністративне затримання до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту 

затримання.[1, с. 246].   

Таким чином, працівники поліції розглядаючи адміністративне 

провадження, не маючи персональних даних правопорушника, мають 

підготувати запит, відповідь на який може надаватись до 72 годин, маючи лише 

3 години для адміністративного затримання. Також не буде фактом те, що 

громадянин назве свої дані, а не чужі для уникнення відповідальності. 

Бувають випадки, коли працівник поліції до протоколу про 

адміністративне правопорушенню в графу «Особа встановлено» вносить дані 
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правопорушника зазначаючи, що здійснили перевірку та встановлення особи за 

даними чергової частини. Однак згідно із Інструкцією з організації діяльності 

чергових частин і підрозділів внутрішніх справ України, яка покликана 

захищати інтереси суспільства і держави від протиправних посягань, 

затвердженої наказом МВС України від 28.04.2009 №181, до завдань чергових 

частин не належать надання відомостей про місце проживання фізичної особи 

та її персональні дані на запити окремих посадових органів державної влади, до 

якої належать працівники поліції. 

Звідси випливає, що ні Кодекс, ні підзаконні нормативно-правові акти не 

регламентують, як поліція має діяти у разі, якщо неможливо встановити особу 

затриманого правопорушника. Така невизначеність з одного боку може 

провокувати поліцейських на застосування недозволених прийомів отримання 

інформації, а з іншого призводить до можливого уникнення відповідальності, 

що суперечить принципу невідворотності покарання. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

 

Забезпечення прав людини і громадянина в діяльності поліції України є 

дуже важливим завданням в умовах розбудови правової держави. Європейська 

інтеграція України зобов’язує нашу державу забезпечити ефективне 

функціонування інститутів, які гарантуватимуть верховенство права, 

додержання прав та свобод людини і громадянина, їх ефективний захист.  

Основною метою прийняття Закону України «Про Національну поліцію» 

є створення в Україні  органу виконавчої влади, який служитиме суспільству і 

призначений для охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічного порядку та громадської безпеки. 

Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і 

свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації. 

Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та 

в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної 

необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції [1]. 

Відповідно ст. 9 Загальної декларації прав людини ніхто не може 

зазнавати безпідставного арешту та затримання [2]. Це положення більш 

конкретизоване у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, 

згідно якого нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під 

вартою, а також позбавлено волі інакше, як на підставах і відповідно до 

процедури, встановленої законом; тримання під вартою осіб, які чекають 

судового розгляду, не має бути загальним правилом, але звільнення може 

ставитись у залежність від подання гарантій явки на суд, явки на судовий 

розгляд у будь-якій іншій його стадії і, в разі необхідності, явки для виконання 

вироку. Оскільки обвинуваченого не визнано судом винним, то в силу 

презумпції невинуватості має діяти презумпція залишення його на волі. На 

органах обвинувачення в такому випадку лежить тягар доведення того, що 

інший запобіжний захід не забезпечить належної поведінки обвинуваченого на 

волі та перешкоджатиме розслідуванню справи [3]. 

nau://ukr/995_015¦st9/
nau://ukr/995_015/
nau://ukr/995_043/
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Стаття 3 Конституції України визначає що «Людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю» [4]. 

Отже, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Наведене 

положення стисло відтворює зміст концептуальних засад преамбули Загальної 

декларації прав людини, чим власне і має обумовлюватись відповідність 

приписів Конституції України міжнародним стандартам прав людини [2; 4]. 

Принципово важливим є визнання людини соціальною цінністю: адже це 

означає, що людина є цінністю не тільки для самої себе, а й для всього 

суспільства, для соціуму.  

Законодавець створив модель взаємин поліції та громадян, яка забезпечує 

необхідний баланс між правами поліції та правами громадян. Відповідно до ч. 2 

ст. 63 Конституції України, підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має 

право на захист [4]. Гарантією дотримання прав громадян є те, що поліція діє 

неупереджено, а свої дії узгоджує тільки з законом. Правовий статус поліції 

підкріплений положенням про неможливість виконання нею будь-яких дій або 

утримання від них, якщо вони суперечать чинному законодавству. 

Стаття 21 Конституції України визначає, що усі люди є вільні і рівні у 

своїй гідності та правах. Стаття 22 заклала можливість обмеження за 

допомогою закону багатьох прав людини за наявності певних підстав 

(наприклад, ч. З ст. 34, ч. 2 ст. 35, ч, І ст. 36). Стаття 64 наголошує, що 

конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 

крім випадків, передбачених Конституцією [4]. 

Поліція стоїть на захисті прав будь-якої людини, незалежно від її 

походження, расової чи національної належності, громадянства, віку, мови та  

освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та  інших переконань [1]. Проте 

викладене дає підстави працівникам поліції для притягнення до 

відповідальності будь-якої особи, яка вчинила кримінальне або адміністративне 

правопорушення, незважаючи на соціально-правові ознаки особи порушника, 

тобто в статті безпосередньо закріплено принцип, згідно з яким «всі рівні перед 

законом». 

Конституція закріплює право кожної людини на повагу до її гідності 

(ст. 28), встановлюючи: ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню. Конституція 

встановлює норму, за якою катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що 

принижують гідність особи, види поводження і покарання є грубим 

порушенням прав людини [4]. Ця норма відтворює відповідні положення 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих 

гідність видів поводження і покарання, прийнятої в 1984 р., учасницею якої є 

Україна [5]. 
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Перш за все слід мати на увазі, що заборона катувань, жорстокого або 

такого, що принижує гідність, поводження чи покарання згідно з міжнародним 

правом є абсолютною. Це означає, що навіть виключні обставини, такі, як стан 

або загроза війни, внутрішня політична нестабільність або інші надзвичайні 

обставини не можуть служити виправданням катувань чи інших вказаних у 

Конституції видів поводження або покарання.  

По-друге, гідність людини залишається й тоді, коли її притягнуто до 

адміністративної відповідальності, або ж коли проти неї здійснюється 

кримінальне переслідування чи відбуття кримінального покарання, перебування 

її в різного роду закритих установ, чи перебування на примусовому медичному 

лікуванні. Тобто притягнення особи до відповідальності або ж обмеження її в 

правах та свободах не має супроводжуватись жорстоким, нелюдським чи іншим 

поводженням, що принижує людську гідність. Різні тортури, катування в будь-

якому його вигляді як найбільш жорстокий та нелюдський вид поводження з 

людиною не може мати місця, в тому числі і в сфері кримінальної юстиції [6, 

с. 20].  

На даному етапі державотворення України демократичні перетворення 

всередині країни вимагають принципово нового ставлення до інституту прав і 

свобод людини, особливо в діяльності поліції. 
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КЛАСИФІКАЦІЇ САМОРОБНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ  

 

Важливим питанням є класифікація саморобної вогнепальної зброї, 

оскільки вона дає можливість експерту правильно і цілеспрямовано 

орієнтуватися у виборі засобів і методів дослідження, у наданих об'єктах, 

правильно оцінити їх основні, тільки їм притаманні ознаки. 

З конструктивного погляду зброя може бути як простим предметом, з 

обмеженою кількістю нерухомих деталей, так і складним пристроєм, що містить 

значну кількість деталей, частина яких змінює своє положення та 

взаєморозташування під час використання за цільовим призначенням, 

перенесенням, зберіганням тощо. 

Спочатку почнемо коротко, що таке вогнепальна зброя, а потім перейдемо 

до класифікації вогнепальної зброї взагалі та саморобної зброї. 

Вогнепальна зброя – це зброя, у якій заряд (куля, шрот тощо) приводяться 

в дію миттєвим вивільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої 

вибухової суміші) [1, с. 56].  

У Європейській конвенції запропоновано визначення терміну 

«вогнепальна зброя» – це будь-який предмет, що використовується як зброя, і з 

якої за допомогою вибухового, газового, повітряного та іншого способів 

метання можна випустити заряд шроту, кулю або інші боєприпаси, заряд 

токсичного газу, рідини або іншої речовини [2].  

Вогнепальна зброя – це будь-яка зброя, вражаючі якості якої 

обумовлюються дією снаряда, що отримує прискорення силою порохових газів 

[3, с. 264].  

Згідно з Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та 

вибухових матеріалів, вогнепальною вважається зброя, у якій снаряд (куля, 

шрот чи інші предмети) приводиться у рух миттєвим звільненням хімічної 

енергії заряду (пороху або іншої горючої суміші) [4].  

Наступна спроба більш предметно вирішити зазначене питання відбулася 

у травні 2001 року, коли міжнародна спільнота запропонувала у протоколі 

проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових 

частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, затвердженому Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН від 31 травня 2001 року № 55/255 , у положеннях 

запропонувала таке визначення: «вогнепальна зброя – будь-яка переносна 

ствольна зброя, яка здійснює постріл, призначена або може бути легко 
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пристосована для здійснення пострілу, або прискорення кулі чи снаряду за 

рахунок енергії вибухової речовини, виключаючи старовинну вогнепальну 

зброю або її моделі» [5, с. 44].  

Згідно з Федеральним законодавством США 2 «Про вогнепальну зброю» 

(розділ 18) Зведення Законів США, Глава 44, 921 (а) (3) до неї належить будь-

яка зброя, включаючи сигнальну, що може призначатися, або призначається, 

або може бути легко перетворена на пристрій для спрямованого руху снаряда 

під дією енергії вибуху заряду [6, с. 104].  

У Законі «Про зброю в Бельгії» від 03 січня 1933 року (з доповненнями 

1991 року) і в Королівському положенні про зброю зазначається, що 

вогнепальна зброя класифікується за п’ятьма законними категоріями. Пістолети 

та револьвери належать до категорії зброї, призначеної для захисту. Важливо те, 

що пістолети-кулемети, штурмові гвинтівки (які стріляють чергою) не належать 

до категорії зброї самозахисту і є військовою зброєю [6, с.130].  

Відповідно до Закону «Про зброю», прийнятим 28 вересня 1993 року, у 

Словацькій Республіці вогнепальною вважається ручна вогнепальна зброя, у 

якій куля приводиться в рух за допомогою вивільнення хімічної енергії пороху 

[6, с. 138]. 

Закон «Про зброю» в Німеччині, який набув чинності у квітні 2003 року, 

має свою історію. Відповідно до його положень зброя поділяється на такі види: 

вогнепальну, при дії якої використовуються порохові гази або речовини 

замінники пороху; стріляючі апарати, призначені для ремісничої та технічної 

мети; рубаюча та колюча зброя [6, с. 132].  

Згідно із сформульованим у законі визначенням, до вогнепальної зброї 

належать пристрої, призначені для нападу, оборони, спорту, ігор, мисливства, з 

яких можна робити постріли. Законодавець також зазначає, що переносні 

пристрої, призначені для стрільби з використанням боєприпасів, прирівнюються 

до вогнепальної зброї [6, с. 133].  

На сьогодні існує досить багато класифікацій зброї, кожна з яких 

переслідує свою мету і, відповідно, базується на певних його ознаках і 

властивостях. У контексті нашої роботи ми пропонуємо розглянути ті 

класифікації саморобної зброї, які сприяють вирішенню завдань у галузі 

боротьби зі злочинністю. 
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СУТНІСТЬ ПРИМУСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У ст. 3 Конституції України зазначається, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. 

Власне це означає, що Конституція України закріпила принцип пріоритету прав 

і свобод людини і громадянина, що є сутнісною характеристикою принципу 

верховенства права. Цей важливий принцип зумовлює такий характер 

взаємовідносин людини та органів публічної адміністрації, за якого останні 

повинні спрямовувати свою діяльність на забезпечення і реалізацію 

конституційних прав і свобод громадян. З іншого боку, у ст. 64 Конституції 

України підкреслюється, що конституційні права і свободи людини і 

громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. У такому контексті досить актуальними видаються 

питання адміністративно-правового регулювання відносин із застосування 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0514-96%205
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0514-96%205
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заходів адміністративного примусу, зважаючи на відсутність єдиного 

нормативного акту, який би містив вичерпний їх перелік. 

Питанням адміністративного примусу присвятили свої праці Демський 

Е.Ф., Лук’янець Д.М., О. Кузьменко, О. Панченко В. Б. Авер’янов, О. Ф. 

Андрійко, О. М. Бандурко, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, І. П. Голосніченко, Є. 

В. Додін, Р. А. Калюж - ний, Л. В. Коваль, В. К. Колпаков, Д. М. Лук’янець, 

І. М. Пахомов, В. П. Пєтков, В. К. Шкарупа та ін.  

Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі — це 

способи примусового впливу на учасників процесу з метою забезпечення 

повного, об’єктивного та неупередженого вирішення адміністративних справ, а 

також підтримання певного порядку під час їх розгляду. 

Застосування заходів процесуального примусу пов’язане з обмеженням 

особистої свободи і волі громадян — привід, доставлення, адміністративне 

затримання; вилученням речей і документів, майна; вимогою припинення 

неправомірних дій; відстороненням водіїв від керування транспортними 

засобами тощо. Тобто застосування примусу зачіпає суттєві особисті та майнові 

права громадян. Тому заходи процесуального примусу повинні бути застосовані 

лише відповідно до їх призначення за наявності встановлених законом підстав і 

з додержанням відповідної правової процедури [1]. 

У загальному вигляді підставами для застосування процесуального 

примусу є протиправне перешкоджання особами здійсненню адміністративного 

провадження; порушення особами встановлених у суді правил; невиконання 

вимог щодо припинення протиправних дій осіб та фіксування вчиненого 

правопорушення. На практиці суд, органи (посадові особи), уповноважені 

розглядати і вирішувати адміністративні справи, застосовують різноманітні 

заходи процесуального примусу: привід, доставлення, адміністративне 

затримання, вилучення доказів для дослідження судом, попередження, 

вилучення речей і документів, одержання зразків для експертного дослідження, 

витребування документів тощо [2, c. 345]. 

Примус виникає у рамках здійснення адміністративного судочинства 

(адміністративного процесу), оскільки визначений нормами адміністративного 

процесуального права, предметом якого є суспільні відносини, які виникають 

між адміністративним судом та іншими суб’єктами адміністративно-

процесуальних відносин з приводу розгляду та вирішення справи 

адміністративної юрисдикції. Примус може бути застосований у випадках, 

визначених законом,  протягом усього процесу по справі [3, с. 35]. 

До заходів процесуального примусу відносяться: 1) попередження; 2) 

видалення із залу судового засідання; 3) тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом; 4) привід. До однієї особи не може бути застосовано кілька 

заходів процесуального примусу за одне й те саме правопорушення(ст. 90-91 

ЦПК). Порядок застосування названих заходів процесуального примусу 

закріплено у ст. ст. 92- 94 ЦПК України [4]. 
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Застосування попередження і видалення із зали судового засідання 

головуючим у судовому засіданні та судовим розпорядником базуються на 

тому, що на судового розпорядника покладено обов´язок слідкувати за 

дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання, його 

вимоги є обов´язковими для усіх осіб, які беруть участь у справі, та присутніх у 

залі судового засідання (ч. 2 ст. 64 КАСУ). Це дає підстави вважати, що 

судового розпорядника наділено владними повноваженнями щодо забезпечення 

умов, необхідних для розгляду адміністративної справи. Звісно, такими 

повноваженнями наділено і головуючого у судовому засіданні, який вживає 

необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного порядку 

(ч. 3 ст. 123 КАСУ), створює необхідні умови для забезпечення повного, 

всебічного та об´єктивного з´ясування обставин у справі [5]. 

Під тимчасовим вилученням доказів для дослідження судом розуміють 

витребування судом письмових та речових доказів, які без поважних причин не 

були подані для дослідження судом. Требування доказів здійснюється 

відповідно до статей 79 і 80 КАС України за клопотанням особи. Однак, якщо 

докази не подані до суду без поважних причин, суд може постановити ухвалу 

про тимчасове їх вилучення для дослідження. Привід до суду застосовується до 

сторін чи третіх осіб, особиста участь яких у справі визнана судом 

обов´язковою (ст. 120 КАСУ), незважаючи навіть на те, коли у судовому роз-

гляді беруть участь їхні представники, а також щодо свідків, які без поважних 

причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини свого 

неприбуття [5]. 

Отже, зміст примусу в адміністративному процесі полягає в тому, що це 

передбачена нормами законодавства про адміністративне судочинство 

правозастосовна державно-владна діяльність суду, яка реалізується у формі 

правових відносин (як правило, процесуальних), полягає у зобов’язанні до 

застосування фізичного, майнового, морального або організаційного впливу на 

учасників адміністративного процесу та інших учасників суспільних відносин 

щодо належності виконання обов’язків у ході адміністративно-процесуальної 

діяльності.  
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ЩОДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ 
 

Останнім часом в Україні активізувалася робота, спрямована на 

посилення кримінально-правової охорони діяльності окремих категорій осіб, в 

тому числі – професійної діяльності журналістів. 

Незважаючи на конституційний захист професійної діяльності журналіста 

і засобів масової інформації у ст. 34 Конституції України, за останні 2 роки у 

чинному Кримінальному кодексі України (далі – КК) були встановлені 

додаткові гарантії безпеки законної професійної діяльності журналістів. Таке 

явище є наслідком збільшення випадків перешкоджання професійній діяльності 

журналістів, пошкодження їх майна, погроз чи насильства над ними, що і стало 

свідченням про необхідність посилення кримінально-правової охорони 

журналістів.  

Основними нормативно-правовими актами, якими запроваджено зміни та 

доповнення до положень чинного КК з приводу посилення кримінально-

правової охорони професійної діяльності журналістів, стали наступні: 

1) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» 

від 14.05.2015 р., яким до КК було внесено кілька спеціальних складів злочинів 

(ст.ст. 345-
1
, 347-

1
, 348-

1
, 349-

1 
КК), потерпілим у яких виступають журналісти. 

Вказаний Закон мав на меті приведення законодавчого регулювання гарантій 

безпеки законної професійної діяльності журналістів у відповідність до 

європейських стандартів правового регулювання діяльності засобів масової 

інформації; 

2) Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів» від 

4.02.2016 р., яким були внесені зміни і доповнення до ст. 171 КК 

«Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», спрямовані на 

захист визначених Конституцією України демократичних принципів 

суспільного життя. Метою даного Закону стала необхідність подальшого 

удосконалення законодавчого механізму забезпечення належного захисту 

професійної діяльності журналістів. 



 115 

Таким чином, положеннями КК на сьогодні передбачається ціла низка 

спеціальних норм про відповідальність за вчинення злочинів проти журналістів, 

а саме: 1) погрозу або насильство щодо журналіста (ст. 345
1 

КК); 2) умисне 

знищення або пошкодження майна журналіста (ст. 347
1
 КК); 3) посягання на 

життя журналіста (ст. 348
1 

КК); 4) захоплення журналіста як заручника (ст. 349
1
 

КК). 

Але тут виникає питання про обґрунтованість подібних змін і доповнень 

до норм чинного КК. Варто нагадати, що Указом Президента України від 

8.04.2008 р. № 311/2008 була затверджена Концепція реформування 

кримінальної юстиції України, в основу якої покладені багатовікові національні 

традиції правотворення, положення вітчизняного кримінального права, що 

пройшли перевірку часом і виправдані практикою, прогресивні інститути 

правових систем держав Європейського Союзу, норми міжнародного права [1]. 

Концепція спрямована на створення науково обґрунтованої методологічної 

основи, визначення змісту та напрямів реформування системи кримінальної 

юстиції, зокрема – гуманізацію кримінального законодавства. Саме на 

«гуманізацію кримінальної відповідальності», а не її посилення! 

Крім того, у ряді проектів Законів України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних 

проступків» (реєстр. № 10126 від 28.02.2012 р., реєстр. № 10146 від 3.03.2012 р., 

реєстр. № 3438 від 17.10.2013 р., реєстр. № 2897 від 3.06.2016 р.), «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень 

Кримінального процесуального кодексу України» (реєстр. № 4712 від 

16.04.2014 р.) головні концептуальні засади є подібними. Вони стосуються 

внесення змін до п. 8 ч. 2 ст. 115 КК та виключення статей 112, 348, 379, 400, 

443 як таких, що містять дискримінаційні положення, оскільки посягання на 

життя людини, незалежно від посади, яку вона займає, не може каратися різною 

мірою покарання.  

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (реєстр. № 2897 

від 3.06.2016 р.) пропонується використовувати в усіх випадках положення 

п. 8 ч. 2 ст. 115 КК щодо відповідальності за умисне вбивство «особи чи її 

близької особи у зв'язку з виконанням цією особою службового або 

громадського обов'язку» [2], для чого пропонується запровадити посилену 

відповідальність за деякі насильницькі злочини, зокрема за заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень за обтяжуючих обставин, а також за заподіяння тілесних 

ушкоджень, інше насильство та погрози його застосування, знищення чи 

пошкодження майна та погрозу його знищення чи пошкодження, викрадення 

людини та позбавлення її волі, вчинені «стосовно особи або члена її сім’ї чи 

близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або 

громадського обов'язку». 
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Цитуючи М. І. Хавронюка, варто нагадати, що надзвичайно велика 

кількість норм Особливої частини КК є ознакою ймовірності того, що деякі з 

них дублюють один одного, створюючи небажану конкуренцію норм. 

Непрямим свідченням демократичності держави є врахування загальної 

кількості норм Особливої частини КК: чим менше діянь криміналізовано, тим 

меншою є вірогідність того, що у державі значна увага приділяється 

репресивним методам упорядкування суспільних відносин [3, с. 257-258]. 
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ДНДІ МВС України 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

 

Інформаційне право достатньо нова галузь правової діяльності, що 

знаходиться у стадії формування. 

Найважливішою характеристикою будь-якої галузі права є предметна 

область суспільних відносин. Визначальною ж ознакою для інформаційного 

права в системі права є предметна область відносин, тобто перш за все 

інформація.  

Інформація функціонально об’єднує дуже великий комплекс відносин за 

різними напрямами, які пов’язані з формуванням інформаційних ресурсів, 

створенням і використанням технологій їх обробки і застосування, 

забезпеченням їх комунікації в системах і мережах. 
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Оскільки інформація, виступаючи складним об’єктом пізнання, 

вивчається різними галузями науки, які мають різні предмети, то й інформація 

може надаватися в ракурсі предмета тієї чи іншої науки, що потребує 

врахування різних аспектів її дослідження. Це, зокрема підтверджує існуючу 

думку науковців, що на теперішній час не існує загальновизнаної єдиної 

концепції інформації [1].  

Інформація в матеріальному чи нематеріальному вигляді входить у будь-

які правовідносини і має різні значення в залежності від контексту та 

предметної сфери. Саме тому на теперішній час існує безліч визначень поняття 

інформації. При цьому, охоплення тільки окремої предметної сфери, де 

знаходять використання окремі теоретико-інформаційні методи стає підґрунтям 

до формулювання більш вузького і конкретного поняття «інформації».  

З точки зору філософії, інформація (від лат. Informātiō – «роз’яснення, 

уявлення, поняття про будь що», від лат. Informare – «надавати вид, форму, 

навчати; мислити, уявляти») – це різні форми повідомлень, що мають соціальну 

цінність для людської діяльності та практики [2].  

Поняття інформації, що закріплено в ст. 1 Закону України «Про 

інформацію», трактується наступним чином: інформація – це будь-які відомості 

та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді. 

Основним об’єктом інформаційних відносин (правовідносин) у 

інформаційній сфері є сама інформація, а суб’єктами інформаційних відносин є: 

фізичні особи; юридичні особи; об’єднання громадян; суб’єкти владних 

повноважень (ст. 4. Закону України «Про інформацію»). 

Основними видами інформаційної діяльності є створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації.  

Специфіка інформації проявляється як в об’єктах матеріального світу, так 

і в ідеальних продуктах інтелектуальної діяльності людини.  

При цьому, специфіка інформації як об’єкта зумовлює і особливості 

суспільних відносин, врегульованих нормами інформаційного права. 

Інформаційне право представляє собою сукупність правових норм, що 

регулюють суспільні відносини, пов’язані з обігом інформації, формуванням і 

використанням інформаційних ресурсів, функціонуванням інформаційних 

систем з метою забезпечення задоволення інформаційних потреб фізичних та 

юридичних осіб тощо. 

Існує два підходи (концепції) вивчення сутності і проблем 

інформаційного права. Окремі науковці, зокрема А. Б. Венгеров, розглядають 

інформаційне право в  широкому розумінні слова як  науку, що  вивчає 

інформаційну сутність права взагалі [3]. Інші, такі, наприклад, як 

Коваленко Л. П. вважають доцільним більш вузький підхід, який ґрунтується на 

розгляді інформаційного права як галузі права, що регулює суспільні відносини 

в інформаційній сфері [4]. На противагу цим підходам Калюжний Р.А. вважає, 
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що інформаційне право формується як єдина комплексна наука і погранична 

(між публічним і приватним правом) галузь права, ґрунтуючись на тому, що 

інформаційні відносини – це особливий вид соціальних відносин, який має як, 

соціальний зміст, так і техніко-організаційне регулювання [5]. 

Тобто, за сутністю інформаційне право можна розглядати як сферу 

суспільних відносин, як науку, як навчальну дисципліну. 

Досліджуючи роль і місце інформації в правовій системі, вивчаючи її 

особливості і властивості можна визначитись і з місцем спеціальних знань в 

системі інформаційного права. 

Спеціальні знання являють собою сукупність знань, навичок і умінь у 

певній галузі науки, техніки, мистецтва тощо, які були отримані в результаті 

спеціальної підготовки або професійного досвіду. Спеціальні знання 

використовуються та застосовуються під час кримінальних проваджень, 

проведення оперативних заходів, виконання спеціальних досліджень і судових 

експертиз.  

При цьому, спеціальні знання можуть бути використані у двох формах: 

процесуальній і непроцесуальній. До першої з них відносяться виробництво 

судових експертиз, участь фахівця в провадженні слідчих дій і безпосереднє 

використання слідчим спеціальних знань. 

Непроцесуальна форма включає консультаційну та довідкову діяльність 

слідчого, надання йому технічної допомоги.  

Знання – це результат процесу пізнавальної діяльності. Зазвичай, під 

знанням розуміють лише той результат пізнання, який є істинним, тобто може 

бути логічно або фактично обґрунтований і допускає емпіричну або практичну 

перевірку [6]. 

Знання будь якого індивіду – це володіння перевіреною (будь-яким 

способом) інформацією, що дає змогу вирішити будь-яку практичну задачу. 

Отже, за своєю суттю спеціальні знання – це спеціальна інформація. 

Зважаючи на це, розглянемо її специфіку. 

За роллю у правовій системі інформацію поділяють на правову і 

неправову. 

Правова інформація – це сукупність документальних або публічно 

оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні 

факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, боротьбу з ними та їх 

профілактику. 

Правова інформація, у свою чергу, поділяється на нормативну і 

ненормативну. 

Нормативна правова інформація створюється у порядку правотворчої 

діяльності і міститься в нормативних правових актах. Джерелами такої 

інформації є Конституція України, інші законодавчі й підзаконні нормативні 

правові акти, міжнародні договори та угоди, норми й принципи міжнародного 

права тощо. 
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Ненормативна правова інформація створюється, як правило, у порядку 

правозастосовної і правоохоронної діяльності. Джерелами такої інформації 

можуть бути ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової 

інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань, 

зокрема інформація, пов’язана з розкриттям і розслідуванням правопорушень, а 

саме: кримінологічна, криміналістична, оперативно-розшукова [7]. 

Криміналістична інформація використовується під час дослідження 

закономірностей приготування, вчинення та розкриття злочину, виникнення і 

існування його слідів, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів.  

Будь-яка інформація є джерелом пізнання певних фактів. Тому, не 

випадково основним елементом предмета криміналістики є інформація – 

криміналістично значима. Серед основних характерних ознак криміналістично 

значимої інформації є не тільки те, що вона відноситься до події злочину і має 

дві форми реалізації (процесуальну і не процесуальну), а й її соціальна 

спрямованість. 

Сутність соціальної інформації міститься в тому, що вона створюється і 

використовується суспільством і відображає різні суспільні відносини 

(національні, політичні, юридичні, економічні, культурні та ін.). 

Кожному із видів соціальної інформації притаманна спеціальна 

комунікація, де в ролі надавачів і споживачів (отримувачів) інформації 

виступають цільові, як правило, професійні соціальні групи, а повідомлення 

(дані) являють собою спеціальну інформацію, як правило, незрозумілу 

неспеціалістам. Тобто, різновидом криміналістичної інформації може бути 

інформація, яка виділяється в якості окремого виду, а її  оцінка залежить від 

осіб, груп осіб, які її сприймають. Будь-яка людина сприймає інформацію 

суб’єктивно, а дати об’єктивну оцінку можуть тільки фахівці конкретних 

областей знання, які володіють спеціальними знаннями, тобто спеціальною 

інформацією. 

Отже, можна стверджувати, що криміналістично значима інформація є 

соціальною спеціальною інформацією, яка може бути передана, надана, 

отримана, збережена, захищена, проаналізована тільки з використанням 

спеціальних знань. 

Під час розгляду поняття і сутності спеціальних знань, як різновиду 

інформації, увага акцентується на двох аспектах: їх загальному змісті та галузі 

(напрямі) застосування. При цьому загальний зміст залежить від джерела 

отримання знань, а застосування здебільшого зводиться до потреб, що 

виникають під час здійснення правосуддя, зокрема, – до інтересів 

кримінального судочинства. 

В юридичній літературі термін «спеціальні знання» в тактичному сенсі 

саме і пов’язують з отриманням інформації. 
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Зазвичай, коли пізнання правозастосовного суб’єкта є недостатніми, або, 

коли його судження не можуть бути покладені в основу прийняття рішення, 

постає питання використання спеціальних знань [8], тобто як інструмента. 

На нашу думку, підходити до поняття і сутності спеціальних знань 

необхідно з різних ракурсів – спеціальні знання являючись по суті інформацією, 

одночасно являються інструментом отримання нової інформації. 

Отже, визначення поняття спеціальні знання у контексті отримання 

криміналістично значимої інформації може бути таким: спеціальні знання – це 

інформація, яка є сукупністю глибоких і різнобічних теоретичних і практичних 

пізнань у певній галузі науки, техніки чи мистецтва на сучасному рівні їх 

розвитку, які включають у тому числі знання прийомів і засобів 

криміналістичної техніки, і яка виступаючи в якості інструмента, що забезпечує 

отримання нової інформації під час виявлення, фіксації, дослідження доказів 

тощо. 

При цьому, спеціальні знання, як і звичайна інформація, мають свої 

властивості: цінність, достовірність, своєчасність, ступінь старіння, 

захищеність, знакову природу, незалежність і т. ін.  
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ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА  ПЕНСІЙНОЇ  

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

Згідно ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. 

Згідно ст. 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний 

захист, що включає право на пенсійне забезпечення. 

Як зазначає В.Я. Малиновський [1], головним завданням державного 

управління на сучасному етапі державного розвитку України є реальне втілення 

в життя конституційних принципів соціальної держави: вдосконалення ринку 

праці, створення адресної системи матеріальної допомоги, реформування 

медичного обслуговування. В роботі  звертається увага на те, що ринок сам по 

собі не створює і не здатен створювати засобів соціального захисту ні для 

суб’єктів процесу господарювання, ні, тим більше, нетрудоактивного та 

непрацездатного населення. За умов ринку цю роль може виконувати тільки 

держава. 

Проблематика ефективного управління соціальним захистом громадян, 

зокрема, пенсійним забезпеченням, широко представлена у працях українських 

дослідників. Так, в роботах [2, 5, 6] розглянуті загальні принципи державного 

управління соціальним захистом, розглянуті загальні принципи державного 

управління і правові проблеми пенсійного забезпечення.  

Мета дослідження спроба визначення правої проблематики реалізації 

пенсійної реформи в України. 

Рiзке скорочення ВНП та реальної заробiтної плати поставило систему 

пенсійного забезпечення України в надзвичайно скрутне становище. 

Заощадження багатьох людей, якi вони робили на старiсть, були знищенi через 

високий рiвень iнфляцiї,  скоротився розмiр соцiальних виплат.Внаслiдок 

занепаду економiки та демографiчних змiн упродовж останнiх рокiв пенсiйна 

система України зазнала глибокої фiнансової кризи, жертвами якої стали  

мiльйони пенсiонерiв. Тенденцiя до зростання фiнансового дефiциту 

пояснюється головним чином постарiнням населення, наслiдком якого є 

збiльшення демографiчного навантаження на працюючу частину населення. 

Крiм того, перехiдна економiка України зiткнулась iз рiзкими змiнами на ринку 
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працi, якi мають глибокi наслiдки для пенсiйної системи. Серед цих наслiдкiв - 

початкове падiння зайнятостi та промислового виробництва. Зменшення 

зайнятостi до цього часу торкнулося здебiльшого осiб працездатного вiку, тодi 

як частка працюючих пенсiонерiв збiльшилась.Наслiдком зменшення зайнятостi 

в економiцi є збiльшення неформального сектору. За деякими оцiнками, 

неформальний сектор дає майже половину валового нацiонального продукту, а 

недобiр коштiв до Пенсiйного фонду через iснування тiньового сектору (який 

тим i характеризується, що не сплачує податкiв). 

Труднощi з вирiшенням проблеми дефiциту Пенсiйного фонду пов’язанi 

також з невiдкладнiстю корегування Державного бюджету в сторону зменшення 

його дефiцитностi. Фiнансова перебудова сьогоднi є нарiжним каменем 

програми стабiлiзацiї для України. Оскiльки витрати на виплату пенсiй є 

важливим компонентом статей балансу консолiдованого бюджету, вони повиннi 

утримуватись на рiвнi, який би не виходив у протирiччя з загальними 

фiнансовими цiлями щодо досягнення балансової рiвноваги.Витрачаючи на 

пенсiї велику, за мiжнародними нормами, частку нацiонального доходу, система 

має дуже низький рiвень пенсiйного забезпечення. Бiднiсть стає дедалi 

поширенiшою характеристикою українського суспiльства. Подолання цiєї 

тенденцiї є необхiдним з гуманiтарної точки зору, а також з точки зору 

життєздатностi реформ: у випадку значного зростання труднощiв пiдтримка 

реформ населення буде дедалi меншою. 

У якому обсязi Україна може дозволити собi пенсiйне забезпечення? Ця 

проблема залежить в першу чергу вiд ступеня економiчного i соцiального 

розвитку та стратегiї на майбутнє. У нашiй країнi давно став очевидним 

конфлiкт мiж зростаючими потребами та наявними ресурсами. Пообiцявши 

пенсiю у розмiрi 75% останньої платнi, держава нiколи не знаходила 

можливостi для реалiзацiї цiєї обiцянки, не рахуючи деяких привiлейованих 

категорiй. Єдиним наслiдком такої полiтики є втрата довiри до держави. 

В Українi, здається, уже всi зрозумiли, що пенсiйнi проблеми настiльки 

глибокi i загостренi, що вирiшувати їх простими косметичними заходами та 

звичними для нас методами неможливо. Отже, потрiбна радикальна пенсiйна 

реформа. Але деякi фахiвцi вважають, що пенсiйну реформу потрiбно 

розпочинати тодi, коли наступить фаза економiчного зростання. Звичайно, так 

було б краще з економiчних мiркувань. Але зволiкання з реформою заганяє 

накопиченi проблеми у глибину i їх вирiшення внаслiдок цього ще бiльше 

ускладниться. Окрiм негативного впливу вiд збiльшення тiньової економiки, 

пенсiйна система постiйно знаходиться пiд тиском проблем через несприятливу 

вiкову структуру населення України. Як показують прогнознi розрахунки, 

протягом наступних тридцяти рокiв спiввiдношення мiж кiлькiстю осiб 

працездатного вiку та кiлькiстю осiб старше 60-ти рокiв зменшиться з 3:1 до 2:1.  

Для збереження мiзерного рiвня пенсiйних виплат буде потрiбно пiдвищити 

ставку податку на фонд заробiтної плати, що в свою чергу матиме негативнi 



 123 

наслiдки через стимулювання тiньової економiки. У цьому разi матиме мiсце 

збiльшення практики ухилення вiд сплати внескiв, що може лише погiршити 

ситуацiю з дефiцитом за рахунок зниження фактичних надходжень до 

Пенсiйного фонду.У майбутньому, як тiльки розпочнеться економiчне 

зростання, пенсiйнi виплати можуть бути пiдвищенi по мiрi зростання реальної 

заробiтної плати. Але спiввiдношення мiж середньою пенсiєю i середньою 

заробiтною платою, очевидно, залишиться на теперiшньому рiвнi, тому що 

малоймовiрно сподiватись на значний перерозподiл доходiв на користь 

пенсiонерiв. Валовий нацiональний продукт майже весь розподiлений 

законодавче за галузями соцiальної сфери. Скажiмо, на охорону здоров’я згiдно 

з Законом “Про основи законодавства про охорону здоров’я” потрiбно щорiчно 

видiляти 10% ВНП, аналогiчно — на освiту, науку тощо. Тому резерви для 

пiдвищення розмiру пенсiй слiд шукати в соцiальному секторi та самiй 

пенсiйнiй системi шляхом її реформування. Спецiалiсти вважають, що будь яка 

пенсiйна система повинна виконувати три найголовнiшi функцiї: перерозподiл, 

страхування i накопичення коштiв. Українська одноелементна державна 

пенсiйна система не досягає цих вимог. Крiм того, фiнансування цiєї пенсiйної 

системи iз поточних надходжень породжує диспропорцiї на ринку працi, 

стимулюючи тiньовий сектор економiки через поєднання високого податку на 

фонд заробiтної плати iз слабкою взаємозалежнiстю мiж розмiрами внеску та 

пенсiєю.Свiтовий досвiд показує, що пенсiйну реформу не можна проводити у 

вiдривi вiд економiчної стратегiї. Перш за все, очевидна важливiсть як 

правильно вибраної самої полiтики, так i її послiдовного втiлення. Вибiр 

конкретного варiанта пенсiйної реформи залежатиме вiд мети, яку ставить 

перед собою країна, а також iснуючих обмежень. Зокрема, курс на досягнення 

економiчного зростання та створення високоефективної економiки не може 

базуватись лише на iноземних iнвестицiях. Не дивлячись на їхню 

привабливiсть, вони не зможуть замiнити внутрiшнi капiталовкладення. 

Оскiльки питання джерел капiталовкладень для України є вельми актуальним, 

знайти їх можна за допомогою проведення фундаментальних структурних змiн 

пенсiйного забезпечення шляхом поступового запровадження ефективної 

трьохелементної системи заощаджень на старiсть. 

Як повиннi бути органiзованi  пенсiйнi фонди — на пiдставi 

iндивiдуальних рахункiв, чи працедавцi повиннi мати можливiсть створювати 

пенсiйнi програми, принципового значення не має. А що стосується питання, чи 

повинна бути обов’язковою участь громадян у накопичувальнiй пенсiйнiй 

програмi, чи добровiльною, є принциповим для України. Беручи до уваги 

славнозвiсну iсторiю з трастами, коли тисячi громадян були ошуканi “на 

законних пiдставах”, важко повiрити, щоб звичайний робiтник став 

добровiльним вкладником  фонду, заснованого на системi капiталiзацiї, з метою 

мобiлiзацiї особистих грошових заощаджень для використання їх в нацiональнiй 

економiцi. Інша справа, коли для кожного працiвника буде примусово вiдкрито 
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iндивiдуальний рахунок, на який пiдприємство та працiвник сплачуватимуть 

внески для фiнансування пенсiй у майбутньому. 

Кожна держава має певнi юридичнi й благодiйнi зобов’язання щодо своїх 

працюючих громадян i громадян похилого вiку, котрi не працюють, i це диктує 

потребу реформування застарiлої пенсiйної системи, яка перестає бути 

ефективною. Пенсiйна реформа, якою б не була її структура, вимагає 

системного пiдходу до її розробки i впровадження. 

Єдиний шлях для України створити життєздатну приватну пенсiйну 

систему — зробити усю систему цiлковито прозорою i наочно показати 

учасникам, як ця система захищає їхнi iнтереси. Наскiльки безпечно 

працюватиме система визначатиметься тим, наскiльки добре вона спланована, 

разом iз законодавчою базою, установами й iнфраструктурою, а також 

компетентнiстю персоналу приватних фiнансових установ i державних 

регулятивних органiв. 
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ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ : КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР 

 

Поширення кризових явищ в економіці нині набуло перманентного 

характеру, що негативно впливає на порушення балансу діяльності державних 

інституцій щодо забезпечення сучасних потреб у соціально-економічному 

розвитку країни, її утвердження як правової демократичної держави. Особливо 

актуалізується дана проблематика у світлі обрання Україною шляху до 

євроінтеграції, оскільки залежність вітчизняної фінансової системи від 

зовнішнього впливу не дає можливість стати повноцінним членом 

європейського співтовариства. Варто відзначити, що від стану забезпечення 

національної безпеки в сфері фінансів прямо залежить реальність та 

ефективність задекларованих реформ, оскілки, на даний час гостро стоїть 

проблема фінансування та створення умов для належного функціонування судів 

та діяльності суддів, у тому числі й Конституційного Суду, інших суміжних 

правових інститутів, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування у 

процесі децентралізації, тощо. Окремо слід вказати на необхідність 

невідкладного реформування сфери охорони здоров’я, з метою створення умов 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.  

Актуалізація дослідження проблем забезпечення фінансової безпеки 

полягає ще й у тому, що у зв’язку із конфліктом на Сході країни та анексією 

Кримського півострову, реформуванню підлягає здебільшого безпеково-

оборонний сектор. Це підтверджується словами О. В. Турчинова, про зусилля, 

направлені на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, який 

перетворився на один із пріоритетних секторів економіки [1].  

Дослідженню фінансової безпеки приділено достатня увага з боку відомих 

учених економістів, фінансистів та безпекознавців, серед яких: В. Білоус, 

В. Геєєць, В. Предборський, О. Турчинов, О. Тильчик та інші. Однак, фінансова 

безпека, як об’єкт адміністративно-правового регулювання її забезпечення 

розглядалася виключно у розрізі дослідницького інтересу до забезпечення 

національної безпеки, взагалі.  

Варто відзначити, що обов’язок забезпечення захисту національних 

інтересів, гарантування безпеки особи, суспільства і держави у всіх сферах 

життєдіяльності, зокрема й у фінансовій сфері визначено статтею 92 

Конституції України. Окремі її аспекти ґрунтуються на положеннях статті 3, 

якою визначено, що поряд із правами, тощо, безпека людини визнається 

основним об’єктом діяльності держави обумовленої відповідальністю 

останньої [2]. Поряд із цим, питання практичної реалізації органами державної 
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влади щодо забезпечення безпеки у фінансовій сфері, вирішується у низці 

концептуальних нормативно-правових актів. 

Так, не зважаючи на самостійний характер підсистеми фінансової 

безпеки, Законом України «Про основи національної безпеки» вона окремо не 

виділяється, а вказівка на наявність відповідних загроз наводиться у статті 7 

абзаці 34, який доповнює перелік загроз національним інтересам та 

національній безпеці у сфері економіки [3]. Окрім цього, визначення напрямів 

щодо забезпечення фінансової безпеки в рамках забезпечення динамічного 

розвитку економіки, шляхом усунення реальних і потенційних загроз у даній 

сфері здійснено й у Стратегії національної безпеки [4].  

Приналежно, що термін «фінансова безпека» визначається Наказом 

Мінекономрозвитку України «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо розрахунку рівня економічної безпеки» № 1277 від 20.10.13 р., під ним 

розуміється стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні 

фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку країни, 

забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються 

умови для забезпечення цілісності та єдності фінансової системи країни [5].  

Варто відзначити, що наведене визначення містить формулювання які, 

вважаємо, не дають можливості конкретизувати та здійснити заходи щодо 

забезпечення належного стану захищеності. До прикладу: «необхідні фінансові 

умови», «забезпечення стійкості», «шоки», «дисбаланси», тощо. Наведені 

оціночні поняття є категоріями, які «уособлюють» суто економічний зміст 

терміну «фінансова безпека». Оскільки, сам термін «фінансова безпека» є 

специфічною частиною понятійного апарату закріпленого нормативно-

правовими актами який не зважаючи на власне економічне начало не властивий 

економічній науці у класичному її розумінні.  

Власне «забезпечення фінансової безпеки» носить переважно правовий 

характер, оскільки потребує розробки заходів щодо попередження та подолання 

загроз органами державними влади у спосіб та на підставах, визначеними у 

нормативно-правових актах. Пріоритетним у галузі фінансової безпеки України 

має бути створення належних правових, економічних, соціальних умов з 

удосконалення фінансової, грошово-кредитної, валютної, бюджетної, боргової, 

сфер політики та управління державою.  

Вирішення питання протидії загрозам в фінансовій сфері нині 

реалізується шляхом здійснення відповідної політики, заснованої на результатах 

реформ у бюджетній, податковій, банківській сферах та реальному секторі 

економіки, тощо, однак, ефективне правове забезпечення таких реформ 

відзначається виключно декларативним характером. Зокрема, зважаючи на 

наявність вже частково сформованого концептуального підходу до забезпечення 

безпеки у сфері фінансів варто визнати застарілість окремих положень, оскільки 

на систему законодавчого забезпечення чинять вплив і об’єктивні фактори. У 
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разі їх нівелювання, можливо визнати, що в основі системи законодавства немає 

підстав для підвищення ефективності правового регулювання.  

Окремо слід відзначити, що не зважаючи на те, що поняття «фінансова 

безпека» визначена на рівні підзаконного нормативно-правого акту, а щодо 

необхідності її забезпечення постійно виловлюються політики, науковці та 

практики, досі концепція забезпечення фінансової безпеки залишається 

проектом. Який мав би, поряд з існуючими концепціями дати поштовх для 

формування виважених правових заходів її забезпечення та концептуального 

виділення саме «фінансової безпеки», яка передбачала нейтралізацію загроз 

вплив яких спрямований на «державу».  

Відсутність ґрунтовних напрацювань у даному напрямі обумовлює 

науковий пошук, який здійснюватиметься в контексті послідуючих публікаціях.  
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Особливістю сучасного стану розвитку людської цивілізації є 

транскордонність комунікативних зв’язків, яка обумовлює залежність між 
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вмінням особистості використовувати світові інформаційні ресурси для 

досягнення своїх цілей і її адаптацією до сучасних умов розвитку 

постіндустріального суспільства. Як свідчить досвід провідних держав світу, 

розвиток культурної сфери потребує сьогодні врахування ролі інформаційних 

технологій у засвоєнні здобутків світової спадщини, що знаходить своє 

відображення у програмах державної підтримки національної культури. Однак, 

на жаль, аналіз стану законодавства України про культуру свідчить, що правове 

регулювання у цій сфері значним чином відстає від потреб сьогодення.  

1 лютого 2016 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України від № 119-р 

було схвалено Довгострокову стратегію розвитку української культури – 

стратегію реформ. Реформування сфери культури проголошено вказаною 

Стратегією є одним з основних завдань як гуманітарної політики, так і політики 

соціально-економічного розвитку України, побудови сучасної демократичної 

держави на засадах загальнолюдських цінностей із збереженням самобутніх 

традицій та культурно-історичних цінностей. 

Розглянемо зміст цього документу детальніше. Одним із стратегічних 

напрямів реформ передбачено формування цілісного інформаційно-культурного 

простору України, здатного акумулювати та засвоювати кращий досвід і 

впливати на світовий інформаційно-культурний простір [1]. Стратегія визначає 

десять операційних цілей досягнення своєї мети. Вказані цілі охоплюють: 

модернізацію менеджменту культури та “мережі культури”; культурну 

спадщину; музейну та театральну діяльність; розвиток кіно, бібліотечної справи 

та читання, образотворче та музичне мистецтво; мережу закладів культури та 

міжнародне співробітництво.  

Єдиним інформаційним заходом щодо культурної спадщини визначено 

забезпечення доступу до інформації шляхом розкриття архівів, які стосуються 

національного розвитку, національної культури, оцифрування архівів для 

створення можливості широкого доступу до інформації, що стосується сфери 

культури. Безумовно, Національний архівний   фонд  України  є  складовою  

частиною вітчизняної  і  світової  культурної  спадщини  та   інформаційних 

ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для  

задоволення  інформаційних  потреб  суспільства  і   держави, реалізації прав та 

законних інтересів кожної людини [2]. Разом з тим поняття культурної 

спадщини значно ширше, ніж коло архівних документів. Законодавче 

визначення культурної спадщини охоплює сукупність  успадкованих  людством  

від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, а до вказаних об’єктів 

відносить визначні   місця,  споруди (витвори),  комплекс (ансамбль),  їхні 

частини,  пов'язані  з  ними рухомі  предмети,  а  також  території  чи  водні 

об'єкти (об'єкти підводної  культурної  та  археологічної спадщини), інші 

природні, природно-антропогенні  або  створені людиною об'єкти незалежно від 

стану   збереженості,   що  донесли  до  нашого  часу  цінність  з археологічного,     

естетичного,    етнологічного,    історичного, архітектурного,  мистецького,  
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наукового  чи  художнього погляду і зберегли  свою автентичність [3]. 

Віддаючи належне важливості оцифрування і розміщення для публічного 

доступу українських архівних документів, зауважимо однак, що обмеження 

ними доступу широкого загалу до української культурної спадщини уявляється 

недостатнім. 

У галузі музейної діяльності Стратегією передбачено як операційну ціль 

впровадження сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій у 

музейну діяльність, зокрема створення системи електронного обліку музейних 

предметів, цифрового реєстру музеїв і закладів музейного типу України з 

актуальною інформацією для їх популяризації та управління. Безумовно, 

система електронного обліку музейних експонатів необхідна для забезпечення 

їх ефективного збереження, разом з тим, як свідчить досвід багатьох держав, 

популяризація культурних цінностей сьогодні пов’язана з оцифруванням самих 

музейних предметів. Нью-Йоркський Metropolitan Museum of Art оцифрував у 

високій якості і виклав у вільний досуп 364 тис.образотворчих творів із своїх 

колекцій, Мадридський музей Прадо – 11 тис., Музей Вікторії та Альберта в 

Лондоні – більше 100 тис. експонатів, і таких прикладів можна навести ще 

багато. Зрозуміло, що особливості сучасного фінансування музейної діяльності 

не створюють достатніх можливостей для таких заходів, це має виступати 

однією із цілей державної інформаційно-культурної політики і 

супроводжуватися відповідною державною підтримкою. На жаль, 

Довгострокова стратегія розвитку української культури такої мети не ставить. 

Викликає подив перший захід серед операційних цілей щодо 

міжнародного співробітництва: «забезпечення популяризації української 

культури за кордоном шляхом утворення спеціальної установи». Світовий 

інформаційно-культурний розвиток давно перейшов на прямі контакти між 

комунікатором і реципієнтом, утримання великої кількості чиновників як 

посередників між ними давно визнано недоцільним. Втім, такий 

консервативний підхід характерний і для багатьох інших заходів, визначених 

Стратегією: «сприяння розповсюдженню інформації про культуру в засобах 

масової інформації та заохоченню журналістів, аналітиків і кореспондентів 

шляхом надання спеціальних премій, грантів, інших заохочень», «створення 

гнучкої системи підтримки музичного мистецтва шляхом надання грантів, 

створення фондів, присудження премій, запровадження спеціальних пільг щодо 

податків (зборів)», «підтримка вітчизняного кіновиробника шляхом 

запровадження спеціальних податкових стимулів», «створення за участю 

громадськості Ради підтримки кіно з метою просування, популяризації, 

актуалізації українського кінематографа» тощо. 

Аналіз заходів, передбачених Довгостроковою стратегією розвитку 

української культури, свідчить, що нормотворець обрав шлях обтяжливий у 

фінансовому аспекті шлях створення нових установ, які самі не виробляють 

(зберігають) культурний продукт, а лише виступають посередниками в 
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інформаційно-культурних зв’язках. Не узгоджуються з положеннями 

Податкового кодексу України і уявлення авторів документу щодо податкових 

пільг та преференцій. Одночасно особливості розвитку сучасного світового 

інформаційно-культурного простору в Стратегії, на жаль, не враховано.  

Державна підтримка розвитку культури має неоцінне значення для 

збереження і популяризації національної культурної спадщини. Велику роль у 

цьому процесі відіграє визначення пріоритетів державної культурної політики 

на рівні програмних документів – стратегій, концепцій, доктрин, в яких 

визначаються перспективні цілі у досліджуваній сфері. Для того, щоб 

забезпечити можливість впровадження їх положень у життєдіяльність 

суспільства, такі програмні документи мають базуватися на аналізі процесів, які 

відбуваються сьогодні у культурній сфері. При цьому було б доцільним 

обмежити обтяжливе утримання державних та муніципальних органів та 

установ, які не здійснюють свого внеску у примноження  національного 

культурного надбання, і, натомість, здійснити моніторинг реальних потреб 

закладів культури, які зберігають або виробляють культурний продукт, 

забезпечивши максимальні можливості для поширення інформації про них за 

допомогою сучасних інформаційних технологій. 
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СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ  

ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ 

 

Сутність забезпечення функціонування держави, як особливої форми 

суспільно-політичного утворення громадян неможливо без існування окремого 

спеціального владного апарату, що використовує засоби управління у формі як 

переконання так і примусу [1, с. 54].  
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В умовах існування громадянського суспільства та правової держави, де 

права і свободи людини і громадянина не лише охороняються відповідними 

правовими нормами, а є безперечною соціальною цінністю, проблематика 

забезпечення законності примусових заходів є одним з пріоритетних напрямів. 

Відповідно актуальність даного питання обумовлюється розумінням сутності 

принципу правомірності застосування заходів державного примусу спеціальним 

апаратом державної влади в процесі реалізації визначених повноважень. 

Відповідно, державний примус розуміється як метод впливу держави (засіб 

реалізації владних повноважень) на свідомість і поведінку осіб, майно суб’єктів 

правовідносин з метою попередження правопорушень, охорони прав та 

законних інтересів громадян та застосовується спеціально-уповноваженим 

апаратом держави в рамках та на підставі закону. 

В загальному розумінні «принцип» трактується як основне вихідне 

положення якої-небудь наукової системи, теорії або ж ідеологічного напряму [2, 

c. 693].  

Більшість науково-теоретичних розробок розуміння правомірності 

застосування державного примусу реалізовані в понятті його правового змісту, 

що виявляється в нормативному закріпленні можливості застосування певного 

впливу на об’єкт, яким виступає громадянин з метою встановлення єдиного 

порядку, що виражений в нормах права [3, с. 11]. 

Одним з ключових факторів визначення державного примусу як 

законного є насамперед рівень розвитку свідомості суспільства, і як доречно 

відзначено М.І. Жумагуловим, людство на окремо визначеному етапі 

еволюційного розвитку формує таку модель державного устрою, в якій бажає 

мінімізувати можливість застосування сили як методу здійснення державної 

влади [4, с. 99]. Відповідно, в умовах правової держави в апріорі примус 

являється легітимним. 

Загалом, розуміння правомірності, законності або ж легітимності, як 

синонімічних понять примусової діяльності держави, тобто державного 

примусу в судженнях науковців розуміються неоднозначно.  

Так, наприклад в загальноконцептуальному баченні правомірність 

примусу визначається як легітимність права з можливістю ґрунтуватися на 

примусі, що проявляється в обумовленому застосуванні сили [5, с. 9] 

Відповідно, сама нормативність права створює передумови легітимності 

застосування в її межах окремих визначених примусових заходів. Тобто, в 

сутності самого права закладається принцип примусу, оскільки право, за 

винятком природних, породжується владою, виражає її інтереси та 

підтримується в своїй реалізації державою [6, с. 14]. 

Дещо з іншого боку, легітимність заходів державного примусу 

розглядається лише як можливість застосування актів реагування в рамках 

нормативного закріплення правової норми [7, с. 22]. Передумовою застосування 

таких дій є факт певного порушення окремих прав, а застосування примусу в 
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даному випадку спрямовано на відновлення такого порушення. Застосування 

зазначених актів реагування, з урахуванням логічної побудови правової норми, 

виявляється в застосування певної форми визначених санкцій. 

На нашу думку така інтерпретація реалізації легітимності державного 

примусу не в повній мірі відображає його сутність і загалом призводить до 

зменшення об’єму самих заходів в рамках передбачених повноважень. 

Нормативне закріплення заходів державного примусу в правовій нормі, як 

ознака легітимності його існування, виявляється не лише в питанні можливості 

застосування санкцій передбачених нормою права, оскільки реалізація норми 

права, як формально визначеного владного припису здійснюється через 

механізм примусу.  

Застосування заходів державного примусу, що покладено в правову норму 

розуміється як можливість їх реалізації у випадку застосування окремої норми 

права.  

Загалом норми права передбачать лише можливість застосування заходів 

примусу, що реалізується у формі правових відносин, що регламентовані у 

визначених законом межах. 

Відповідно, принцип законності здійснення державного примусу, як 

механізму реалізації норм права має в своїй суті чітко визначені межі його 

застосування, що в свою чергу і регламентує його як правомірний з 

визначеними рамками повноважень примусової діяльності суб’єктів 

застосування. Відповідно, межі державного примусу, як вважає І.П. Жаренов 

являють певні рамки поза межами яких примус втрачає ознаку правомірності і 

стає протиправним, тобто автор визначає сутність примусу в рамках дії 

нормативно-правової норми [8, с. 17]. Межа примусової діяльності спеціально 

уповноважених органів держави, тобто застосування державного примусу в 

розрізі сфери застосування права є межею можливого та допустимого впливу на 

поведінку суб’єктів права.  

Підсумовуючи викладене на нашу думку принцип законності 

застосування державного примусу полягає в нормативній закріпленості 

спеціальних заходів примусової діяльності держави які регламентовані 

правовою нормою в рамках рамках та сфері, що обумовлена законом. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ «COMMUNITY 

POLICING» В УКРАЇНІ 

 

В сучасній Україні, яка обрала демократичний шлях розвитку, 

відбуваються процеси переосмислення ролі і місця держави, інститутів 

громадянського суспільства, місцевої громади та приватної особи в державному 

управлінні та діяльності підрозділів Національної поліції України. На перший 

план виходить завдання забезпечити активну участь неурядових організацій та 

звичайних пересічних громадян у формуванні державної політики, здійсненні 

громадського контролю за діяльністю органів державної влади, місцевого 

самоврядування та підрозділів Національної поліції України.  

Перед національним урядом постало завдання реформування поліції  в 

професійний деполітизований і ефективний інститут, заснований на принципах 
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верховенства закону, ринкової економіки і толерантності стосовно культурних, 

релігійних та етнічних груп.  

Найбільш вдало зміст поліцейської діяльності у сучасному 

демократичному суспільстві викладено  американськими фахівцями, які на 

підставі проведеного аналізу широкого кола нормативних приписів 

відокремлюють  наступні вимоги суспільства : пріоритетним напрямком роботи 

поліції має бути служіння як потребам окремих громадян, так і суспільним 

групам ; поліція повинна відповідати перед законом, а не перед урядом ; поліція 

повинна захищати права людини, особливо ті, які є необхідними для вільної 

політичної діяльності у демократичному суспільстві та поліція має бути 

прозорою у своїх діях. Метою поліції повинно бути сприяння безпеці та 

зниження кількості випадків громадських заворушень; зниження рівня 

злочинності та тяжкості злочинів; сприяння здійсненню правосуддя таким 

чином, щоб підтримувати довіру населення до закону.  

У порівнянні з Україною, діяльність поліції зарубіжних країн побудована 

на детальній регламентації взаємостосунків поліції та громадян, що й 

закріплено в діючому законодавстві. На жаль, в Україні, як свідчить практика, 

досі існує цілий ряд неврегульованих законодавством аспектів взаємодії поліції 

та громадськості. 

 В сучасних умовах діяльність створеної Національної поліції із 

забезпечення прав та свобод людини реалізується відповідно до системи 

законодавства, яка знаходиться в стані формування, і перш за все, обумовлені 

покладеними на поліцію повноваженнями.  

В законі України «Про Національну поліцію» щодо питань взаємодії 

зазначається, що поліція в процесі своєї діяльності взаємодіє з органами 

правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами 

місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових 

актів; діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Рівень довіри 

населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності 

органів і підрозділів поліції [1].  

В сучасних умовах діяльності поліції поняття взаємодії має більш 

прогресивний зміст і пропонується її організація на засадах партнерських 

стосунків. Ця норма закону «Про Національну поліцію» по суті закріплює 

принцип концепції «Community Policing», де поліція розуміється як сервісна 

служба, що забезпечує захист населення на певній території [2]. 

За думкою В.М. Бесчастного,організацію та впровадження таких програм 

в Україні необхідно розпочинати з трансформації громадської думки про 

сучасну поліцію. Позитивний образ і високі результати діяльності, бездоганна 

репутація й належний рівень культури – основні складові професійного успіху 

правоохоронця, зокрема й у сфері комунікації з населенням і громадськими 
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формуваннями. Процес співпраці починається з бажання спілкуватися й 

допомагати працівникам поліції, яких поважають, із налагодження довірливих 

взаємовідносин. Повага до органів правопорядку, до органів державного 

управління залежить від поваги й взаєморозуміння між конкретним 

працівником поліції та пересічним громадянином [3, с. 6].  

Важливими є такі завдання з активізації взаємодії між органами 

внутрішніх справ і громадськістю: підвищення авторитету й довіри 

населення до поліції; покращення стану комунікативної та загальної культури 

персоналу поліції; сприяння об’єктивному інформуванню населення про 

діяльність працівників правоохоронних органів за допомогою засобів масової 

інформації; ретельна перевірка фактів і матеріалів, які публікуються чи 

демонструються в мас-медіа; створення позитивного іміджу шляхом 

підвищення рівня професійної компетентності та покращення результатів 

діяльності персоналу поліції; забезпечення безпосереднього діалогу між 

поліцією та населенням під час особистих зустрічей громадян із керівниками 

підрозділів поліції, найкращими працівниками, персоналом служби громадської 

безпеки, які забезпечують правопорядок на конкретній території; проведення 

активної профілактичної, виховної, просвітницької роботи серед різних верств 

населення з метою запобігання злочинності, а також формування в різних 

категорій громадян відчуття особистої причетності до правового порядку в 

суспільстві, підвищення рівня самосвідомості кожного члена суспільства; 

залучення найактивніших громадян до співпраці; передбачення в чинному 

законодавстві матеріально-технічного забезпечення громадських формувань і 

винагород особам за допомогу органам правопорядку й виконання конкретних 

правоохоронних завдань. 

Оптимізація взаємодії поліції з населенням у контексті правоохоронної 

діяльності повинна визначити мету щодо надавання нового  імпульсу 

вітчизняним формам співпраці, що існували раніше та запровадження 

перевіреного часом зарубіжного досвіду участі громадськості в правоохоронній 

та правозахисній діяльності. І найголовніше: своєчасне оперативне реагування 

правоохоронних органів на всі звернення громадян, безперечно, підвищить 

рівень довіри людей до поліції. 

За сучасних умов треба перейти від декларацій щодо налагодження 

партнерських стосунків із населенням до реальних кроків у цьому напрямку, 

утілювати в повсякденній діяльності принцип «Людина – понад усе»; постійно 

підвищувати свій професійний і культурний рівень, поширювати світогляд, 

формувати повагу до поліцейського та загальну повагу до поліції через 

спілкування з громадянами, чесність, професійні навички, охайний зовнішній 

вигляд тощо; зміцнювати взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

своїми діями активно здобувати підтримку широких верств населення; широко 

інформувати громадськість і засоби масової інформації про роботу поліції, 

сприяти журналістам у виконанні їх місії об’єктивного висвітлення подій, 
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активно залучати громадян і громадські об’єднання до профілактики 

правопорушень. Для планування своєї діяльності поліцейські повинні 

аналізувати проблеми місцевого населення та окремих його груп.         Основою 

побудови партнерської взаємодії між поліцейським та громадянином і 

наслідком оцінювання населенням ефективності її роботи є довіра населення до 

поліції.  

З точки зору Європейського кодексу поліцейської етики визначено, що 

поліція повинна бути організована таким чином, щоб поліцейські заслуговували 

на публічну повагу. Для того щоб завоювати довіру населення, поліцейському 

недостатньо лише діяти згідно із законом. Для цього, йому необхідно 

застосовувати закон гідно і з повагою до населення, бути професійним, 

неупередженим, чесним, добросовісним, справедливим, політично нейтральним 

і ввічливим. 

Реформування правоохоронної системи не може бути забезпечено без 

широкого врахування громадської думки, що вимагає покращення системи 

вивчення та моніторингу громадської думки як основного засобу формування 

позитивного іміджу поліції в українській державі. 
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ПРЕЗИДЕНТ США: ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ 

 

 Особлива актуальність питання щодо президентської влади в США 

визначається надзвичайним посиленням її ролі у внутрішній та зовнішній 

політиці держави. Цей результат складної взаємодії політичних, економічних та 

управлінських факторів привів до того, що Президент здійснює в наш час такі 

програми, про які його попередники в Білому домі не могли навіть мріяти. 

Разом з тим процес посилення  президентської влади постійно 

наштовхується на деякі серйозні перепони, до яких, в першу чергу слід віднести 

державно-правову, конституційну систему контролю і рівноваг та політичну 

систему правління двох партій. 

Необхідно зауважити, що висунення на перший план президентської 

влади у зовнішньополітичних справах не зовсім узгоджується з буквальним 

розумінням тексту Конституції США. Як відомо, Основний закон перевагу 

надає Конгресу. У межах згадуваної теорії поділу влад «першою галуззю 

управління» був названий Конгрес, і такою його продовжує вважати юридична 

доктрина. У Конституції США, в основному її тексті, зразу ж за преамбулою 

слідують статті, присвячені Конгресу, якому відведені дуже важливі 

прерогативи, у тому числі й в галузі зовнішньої політики. У порівнянні з довгим 

переліком повноважень законодавчого органу федерації зовнішньополітичні 

повноваження Президента окреслені надзвичайно скупо в статті другій 

Конституції США, де зокрема зазначено, що він «має право за порадою і згодою 

Сенату укладати міжнародні договори…», «…призначати послів й інших 

повноважних представників та консулів…» [1].   

Якою б важливою не була ця стаття, вона, безумовно, не може дати 

уявлення щодо всього реального обсягу широких повноважень Президента у 

зовнішньополітичній діяльності США. Тільки досліджуючи всю сукупність 

конституційних повноважень Президента у тісному зв’язку з конкретно-

історичними умовами становлення та розвитку президентської влади і тим 

змістом, який вкладається в цей інститут у наші дні, можна встановити дійсну 

роль Президента у формуванні зовнішньої політики Сполучених Штатів. 
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Згідно Конституції 1787 року в США формою державного правління 

стала президентська республіка, головними ознаками якої, на думку професора 

В.М. Шаповала, є: 

 дотримання формальних вимог жорсткого поділу влад і 

запровадження збалансованої системи стримувань і противаг; 

 обрання президента на загальних виборах; 

 поєднання повноважень глави держави і голови уряду в особі 

президента; 

 формування уряду президента лише за обмеженою участю 

парламенту; 

 відсутність політичної відповідальності уряду перед парламентом; 

 відсутність права глави держави на розпуск парламенту; 

 відсутність інституту контрасигнування, тобто скріплення актів 

президента підписами міністрів, які б і несли за них відповідальність [2, с.84].   

Як писав відомий англійський державознавець А. Дайсі,  «в Англії 

сучасний кабінет не протримався при владі й один тиждень, якщо б не отримав 

підтримки Палати громад, у той час як американський Президент може 

здійснювати свої повноваження навіть, якщо його … противники мають 

більшість голосів як у Сенаті, так й в Палаті представників…» [цит. за: 3, с. 11].  

Йдеться у цьому контексті про те, що у Сполучених Штатах є два центра  

владних повноважень – Президент і Конгрес. Відтак, для конституційної 

практики цієї держави не є критичною ситуація, за якої глава держави і 

більшість у палатах Конгресу належать до різних партій. 

Вже перші роки існування США показали, що принцип поділу влад став, 

говорячи словами американського дослідника Едварда Корвіна, лише 

«запрошенням до боротьби за привілей визначати американську зовнішню 

політику» [4, с. 208]. Коли згідно з конституційним положенням перший 

Президент США Дж. Вашингтон прийшов до Сенату «за порадою і згодою» 

щодо договору з південними племенами індіанців, там його очікував настільки 

холодний прийом, що Президент був змушений покинути зал засідань. Після 

цього жоден Президент до Вудро Вільсона не з’являвся особисто в Сенаті, коли 

бажав отримати його «пораду і згоду». Так, «незалежність» першого Конгресу 

поклала по суті початок незалежності Президента від Конгресу. З того часу 

Президент помалу відтіснив Сенат і Конгрес в цілому у питаннях зовнішньої 

політики на другий план. 

Виступаючи в сенатській комісії з іноземних справ, професор Т. Бартлеті 

так охарактеризував цей процес: «Ролі виконавчої і законодавчої влад 

федерального уряду майже повністю помінялися місцями з 1789 року. Ця зміна 

відбувалася спочатку поступово, зі значним прискоренням у першій половині 

20-го століття й з карколомною швидкістю в останні десятиліття. Фактично 

тепер Президент визначає зовнішню політику та вирішує питання війни і миру. 
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Конгрес ігнорують, або він змушений мовчки погоджуватися  й підтримувати 

дії Президента» [цит. за: 5, с. 255].       

За час свого існування президентська влада в США зазнала значної 

еволюції. Остання полягала не стільки у зміні конституційного статусу 

Президента, скільки в наповненні цього статусу новим політичним змістом. 

У відповідності з класичною доктриною поділу влад і очевидно під 

впливом британської Конституції «батьки-засновники» не надали Президенту 

ані права законодавчої ініціативи, ані суддівських функцій. Натомість вони 

наділили його всією повнотою виконавчої влади на федеральному рівні. За 

Конституцією Президенту належить виконавча влада (ст. ІІ, розд.1, п.1); він є 

головнокомандуючим всіма збройними силами країни (ст. ІІ, розд.2, п.1). Крім 

того, як вважає науковець Б. Бюкенен, ще з часів Дж. Вашингтона Президент є 

символом нації, уособлюючи при цьому цінності, велич, могутність держави та 

політичної системи в цілому [6, с. 16-17].   

Величезна концентрація політичної влади в руках Президента і потенційні 

можливості, закладені в ній, обумовлюють насамперед вирішальний вплив 

останнього на зовнішньополітичну стратегію США. Президент є 

відповідальним за всі структури і підрозділи виконавчої влади; всі 

адміністративні органи підзвітні йому. Президент є керівником і координатором 

їхніх дій. Як вже зазначалось, ознакою президентської республіки (а США є її 

класичним прикладом) вважається поєднання повноважень глави держави і 

глави уряду в особі Президента. Останній може на власний розсуд керувати 

діяльністю уряду (котрий є лише дорадчим органом) і впливати на службову 

кар’єру його членів.  

Адже серед найважливіших прерогатив Президента - право призначати і 

звільняти федеральних посадових осіб. За Основним Законом він «забезпечує 

точне дотримання законів і визначає повноваження посадових осіб Сполучених 

Штатів» (розд. 3 гл. ІІ). 

Крім того, Конституція надає Президенту право  «відстрочити виконання 

вироків, а також помилувати за злочини, скоєні проти Сполучених Штатів, за 

винятком випадків засудження в порядку імпічменту» (ст. ІІ., розд.2, п.1). Якщо 

додати до цього повноваження глави держави призначати за порадою і згодою 

Сенату суддів Верховного Суду ( а також нижчестоячих федеральних судів), то 

правова можливість Президента впливати на відправлення правосуддя сама по 

собі може здатися достатньо ефективною. 

Незважаючи на формальну відсутність права законодавчої ініціативи 

(адже воно не зазначене в Конституції Сполучених Штатів), глава держави має 

реальну можливість впливати на законотворення. У цьому контексті важливу 

роль відіграють послання Президента Конгресу, котрі стали важливим 

фактором взаємодії вищих органів виконавчої та законодавчої влад США, в 

тому числі в зовнішньополітичній царині. 



 140 

Правовою основою такої компетенції глави держави є положення ст. ІІ 

(розділ третій) Основного Закону США, де наголошено, що «Президент 

періодично представляє Конгресу відомості про стан Союзу і пропонує на його 

розгляд такі заходи, які вважає необхідними і корисними». І тут слід 

наголосити, що  de jure зазначені послання мають суто інформаційний характер, 

але de facto  вони є джерелом законодавчої ініціативи глави виконавчої влади.  

 

Список використаних джерел 

1. Конституція США // Право США. – 2013. – № 1–2. – С. 13–30. 

2.  Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн / В.М. 

Шаповал. – К: Вища школа, 1992.     

3. Ныпорко Ю.И. Конституционные взаимоотношения Президента и 

Конгресса США в области внешней политики / Ю.И. Ныпорко. – К.: Наук. 

думка, 1976. 

4. Corwin E. The President: Offise and Power. – N.Y., 1998. 

5. США: внешнеполитический механизм. Организация, функции, 

управление / под ред. Шведкова Ю.А. – М: Наука, 2013. 

6. Buchanan B. The Presidential Experiens. What the office does to the 

man. –N.Y., 2008. 

 

О.З. Панкевич,   

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративно-правових  

дисциплін  Львівського державного  

університету внутрішніх справ, 

 

А.А. Фурман,   

здобувач вищої освіти освітнього ступеня  

магістр Львівського державного  

університету внутрішніх справ 

 

ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ 

 

Резолюція №181, прийнята 29.11.1947 р. Генеральною Асамблеєю ООН, 

декларувала закінчення дії мандату Великобританії та виразила ідею сприяти 

утворенню на території сучасного Близького Сходу двох держав: єврейської та 

арабської. Це підтверджується таким пунктом резолюції: «Незалежні Арабська 

та Єврейська держави та спеціальний міжнародний режим міста Єрусалим, 

мають бути створені у Палестині через два місяці після закінчення евакуації 

військових сил країни-мандатарію, але в жодному разі не пізніше 1 жовтня 1948 

р.» [1].  
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Після прийняття цієї резолюції держава Ізраїль проголосила свою 

незалежність 14.05.1948 р., затвердивши Декларацію незалежності, яку зачитав 

прем’єр-міністр Д.Бен-Гуріон: «Ізраїль буде відкритий для єврейської 

репатріації; докладе зусилля до розвитку країни на благо всіх її жителів; буде 

ґрунтуватися на принципах свободи, справедливості і миру, відповідно до 

приписів єврейських пророків; держава забезпечить повну громадянську і 

політичну рівноправність всіх своїх громадян незалежно від релігії, раси або 

статі; гарантує свободу віросповідання, совісті, вибору мови, освіти та 

культури; охоронятиме святі місця всіх релігій і буде вірна принципам Хартії 

ООН» [2]. 

З цього моменту у державі Ізраїль розпочалося формування власної 

правової системи, звісно, з урахуванням відповідних історичних та ментальних 

особливостей. Відтак, Декларація є першим офіційним документом, котрий 

проголосив демократичний напрямок розвитку нової держави (йдеться 

насамперед про підтримку людських цінностей).  

З.Сегаль, автор книги «Ізраїльська демократія», зазначає, що Декларація 

дає можливість в окремо взятих випадках роз’яснювати закони відповідно до 

закладених в ній принципів, хоча з юридичної точки зору вона не є 

конституцією або законом [3].  

У відомій праці П.Меддінга «Становлення ізраїльської демократії» (1948-

1967 рр.) [4] здійснений порівняльний аналіз мажоритарної та консенсусної 

моделі демократії на прикладі держави Ізраїль. Застосовуючи вищенаведені 

характеристики до умов існування ізраїльської форми влади, автор приходить 

до висновку, що в Ізраїлі в перші роки після створення держави існувала 

мажоритарна модель політичної влади, хоча вирізнялися елементи консенсусної 

моделі, такі як множинність підходів до соціальних проблем та 

багатопартійність. На думку П.Меддінга, найбільш глибоко проблеми взаємодії 

підходів і їх множинності виявилися в питанні про прийняття конституції.  

Загалом необхідно підкреслити, що правова система держави Ізраїль має 

змішаний характер. Їй притаманне поєднання елементів англо-аксонської 

правової традиції, правових стандартів континентальної Європи та іудейського 

права. Такі особливості, як існування паралельних юрисдикцій, як наявність 

джерел османського права, відсутність кодифікованої конституції, вагомий 

вплив традиційної іудейської спадщини сформували характерну правову 

систему Ізраїлю, в якій довгий час функціонували та продовжують діяти 

одночасно декілька паралельних правових систем і юрисдикцій (ізраїльське і 

єврейське право, система загальних судів і релігійні суди).  

Таке явище, як співіснування юрисдикцій або поєднання декількох 

правових систем в одному законодавстві, в англомовній літературі отримало 

назву «legal pluralism»
 
[5]. Географічне місцезнаходження держави є одним з 

факторів, що вплинули на процес становлення правової системи цієї держави. 

Ізраїль розташований між Європейським Заходом та Арабським Сходом. 
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Юридичний плюралізм знаходить своє відображення в законодавстві багатьох 

країн Близького Сходу, де по-різному відбувається імплементація норм шаріату 

в сучасне законодавство – тобто в поєднанні західного законодавства і 

класичного мусульманського права. Однак, французька правова думка, в першу 

чергу Кодекс Наполеона, також мали істотний вплив на законодавство багатьох 

країн, включаючи Ізраїль [6]. Особливістю ізраїльської правової системи є те, 

що іудаїзм не проголошений державною релігією, але його висока роль 

відображається у регулюванні суспільного і політичного життя.  

Впливові ізраїльські правознавці А.Барак, І. Енглард і У. Ядін 

пропонують розглядати ізраїльське право як самостійну та незалежну систему. 

А. Барак характеризує існуюче законодавство в Ізраїлі як унікальну систему 

«змішаної юрисдикції», що розвивається під впливом загального і 

континентального права і є частиною західної правової культури. Разом з тим, 

він приходить до висновку, що завдяки своїм специфічним характеристикам, 

ізраїльська правова система – самостійна (suigeneris) система права, яка не 

належить ні до системи загального права, ні до кодифікованих систем, ні до 

культури класичного єврейського права [7]. Прецедентне право займає 

центральне місце у правовій системі держави Ізраїль, але на сьогоднішній день є 

інтерес до системи німецьких правових стандартів, в тому числі в частині 

доктрини людської гідності. Також активно обговорюється введення обмежень 

юридичної сили рішень Верховного суду Ізраїлю щодо відміни законів, 

прийнятих Кнесетом.  

Юридична практика в державі Ізраїль ґрунтується на чотирьох 

джерелах:  

 Ізраїльське право – закони, прийняті Кнесетом, а також постанови 

Верховного суду, розпорядження місцевих муніципалітетів;  

 Англійське право – діяло на території Ерец-Ісраель (держава Ізраїль – на 

івриті) під час британського мандату, в тих випадках, коли відповідний 

закон не був скасований або замінений Кнесетом;  

 Оттоманське право – система законів Оттоманської імперії, що правила на 

території сучасної держави Ізраїль з XVI до початку XX ст.; 

 Єврейське релігійне право – Талмуд з коментарями до нього, які не є 

складовою законодавства держави Ізраїль, але використовуються в 

спеціалізованих релігійних судах. 

Зона впливу вищезазначених правових джерел не є суворо розмежованою, 

але необхідно зазначити, що наприклад в питаннях особистого статусу або актів 

цивільного стану, єврейське релігійне право застосовується найчастіше, а 

оттоманські закони є важливими у сфері врегулювання суперечок про володіння 

та користування земельними ділянками. 

Цікавим фактом є те, що в Ізраїлі відсутня кодифікована конституція, як 

єдиний нормативно-правовий акт, натомість найважливіші суспільні відносини 
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(в тому числі у галузі прав, свобод та обов’язків людини та громадянина) 

регулюються окремими Основними законами. В цьому Ізраїль має схожість зі 

Швецією, де так само практикується прийняття базових законів замість одного 

кодифікованого документа. Верховенство основних законів над іншими 

виражається у можливості резервування статей закону. Це означає, що зміни у 

закони можуть бути внесені тільки більшістю представників ізраїльського 

парламенту (мінімум складає 61 голос), а не простою більшістю, як це 

практикується при прийнятті звичайних законів (мінімум складає 31 голос). 

Деякі основні закони є сталими, та не мають можливості резервування, а отже 

внесення до них змін. В текстах основних законів не ставиться дата їх 

прийняття, щоб підкреслити важливість та вищу юридичну силу таких 

нормативно-правових актів, так як на думку ізраїльських правників, вона не має 

значення. 

Ізраїльська система права з усіма вище перерахованими специфічними 

ознаками є самостійною, так як класичною в контексті єврейського права її 

назвати не можна. Великий вплив на правове становлення держави Ізраїль 

мають сучасні тенденції щодо концептуального захисту прав та свобод людини. 
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: 

ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ 

 

Важливим договірно-правовим механізмом у контексті співробітництва 

між Україною і ЄС стала угода про асоціацію. Вона  є одним із поширених 

інструментів у зовнішньополітичній діяльності ЄС (договори про асоціацію 

підписані ЄС із 100 країнами світу, що використовується із метою встановлення 

довготривалих відносин на привілейованій основі з третіми країнами [1, c. 24].  

Пізнання сутності явища «асоціація» та розуміння його особливостей 

неможливе у відриві від правової реальності ЄС. Важливе значення для 

змістовної структуризації поняття «асоціація» у відповідну правову 

конструкцію відіграла практика суду ЄС. Зокрема, в справі Демірель                

1987 р. суд постановив, що за допомогою Угоди про асоціацію створюються 

спеціальні привілейовані відносини з третіми країнами, які можуть у 

визначених межах брати участь у системі співтовариства.  

Договірно-правове оформлення асоціативних відносин означає зближення 

третьої країни з ЄС через інтенсифікацію політичних, правових, економічних 

зв’язків, посилення міжнародно-правової співпраці, динамічний діалог щодо 

адаптації законодавства [2, c. 57-60]. Традиційно Угоди про асоціацію слугують 

продовженням правових відносин між сторонами, що підносяться до вищого 

рівня інтеграції.  

Відносини асоціації виникають у результаті започаткування спеціального 

договірно-правового режиму, зумовленого взаємними правами і обов’язками 

сторін, виконання яких призводить до виникнення та розвитку особливого типу 

інтеграційних стосунків між третьою країною і ЄС.  

Інститут асоціації не є рівнозначним поняттю «асоційоване членство» в 

ЄС. Внаслідок імплементації угоди про асоціацію виникають лише асоційовані 

відносини, в яких третя держава формально продовжує залишатися поза 

рамками інституційного членства у ЄС. Залишаючись зовнішнім партнером ЄС 

із спеціально асоційованим статусом треті держави, наприклад, не беруть участі 

у процесі прийняття рішень в органах ЄС. Відповідно використання терміна 
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«асоційоване членство», що взагалі як таке не передбачене установчими актами 

ЄС, не має під собою підґрунтя. У цілому угоду про асоціацію України з ЄС 

можна охарактеризувати як унікальний, інноваційний, амбітний документ, який 

своїми властивостями якісно вирізняється на тлі інших угод, підписаних ЄС з 

третіми країнами.  

Україна стала першою країною пострадянського простору, яка ще в 

2007р. приступила до розробки Угоди про асоціацію з ЄС [3, c. 112]. Інші 

учасники Східного партнерства приєднались до обговорення проекту 

майбутньої угоди про асоціацію лише у 2010 р.  

У більш широкому розумінні Угода про асоціацію між Україною і ЄС 

може мати набагато докорінніші та далекосяжніші наслідки для країн 

пострадянського простору, охоплених інструментами Європейської політики 

сусідства і Східного партнерства. Вже сьогодні в угодах про асоціацію, 

насамперед через їхній нетиповий характер, вбачаються ознаки їх виокремлення 

в абсолютно самостійну групу міжнародних договорів. Стверджується, що 

угоди про асоціацію можуть стати прототипом нової категорії угод ЄС з 

країнами-сусідами – Угод про сусідство, що передбачатимуть поглиблення 

політичних, економічних і правових зв’язків із ЄС, за винятком членства у ЄС 

[4, c. 21].  

Важливою передумовою для розробки Угоди про асоціацію між Україною 

і ЄС стала одностороння ініціатива Франції щодо необхідності посилення 

договірно-правових відносин сторін. З цією метою в грудні 2007 р. Франція 

підготувала позиційний документ «Україна – асоційований партнер ЄС», в 

якому передбачався формат привілейованих відносин ЄС та України в рамках 

асоціації.  

Унаслідок тривалого обговорення цього питання, в якому виявлялись 

значні розбіжності між різноманітними підходами,  рішення про початок 

переговорів між ЄС і Україною на офіційному рівні стало результатом 

досягнутого компромісу. Переговорний процес щодо широкомасштабної Угоди 

про асоціацію за своєю сутністю виявився складним і довготривалим.  

Переговори щодо нової базової угоди (політична частина) розпочато в 

березні 2007 р. на підставі мандату Європейської комісії затвердженого Радою 

ЄС, в якому наголошується, що укладення нової угоди не визначатиме наперед 

майбутній розвиток відносин між Україною і ЄС. Цього ж року було 

затверджено склад делегації та директиви для участі України у переговорах з 

ЄС.  

У спільній підсумковій заяві саміту Україна–ЄС 2007 р. сторони 

підтвердили, що нова базова угода стане всеосяжним, амбіційним та 

інноваційним документом, який якісно виходитиме за рамки угоди про 

партнерство і співробітництво і плану дій [5, c. 4]. Характерно, що назва 

майбутньої посиленої угоди («угода про асоціацію») з’явилась лише у 2008 р. за 

підсумками саміту Україна–ЄС.  
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Загалом у рамках проведення переговорів протягом 2007–2012 рр. 

відбувся 21 раунд перемовин, які проходили у форматі пленарних засідань 

робочих груп (політичний діалог, зовнішня політика і політика безпеки; 

юстиція, свобода, безпека; економічне, секторальне співробітництво, розвиток 

людського потенціалу).  

Формальне завершення переговорів настало в результаті остаточного 

затвердження сторонами проекту майбутньої Угоди через застосування у 2012 

р. процедури парафування главами делегацій України і ЄС. Парафування тексту 

Угоди про асоціацію відкрило шлях до її підписання. Рішучість намірів України 

щодо підписання Угоди про асоціацію засвідчує заява Верховної Ради «Про 

реалізацію євроінтеграційних прагнень та укладення угоди про асоціацію» від 

22 лютого 2013 р., в якій парламент звернувся до ЄС з проханням невідкладно 

забезпечити підписання угоди. Відповідно у спільній заяві саміту Україна–ЄС, 

прийнятій 25 лютого 2013 р., сторони підтвердили наміри укласти угоду про 

асоціацію.  

Процедура офіційного підписання Угоди про асоціацію передбачалась 28–

29 листопада 2013 р. в рамках саміту СП. Однак, у зв’язку із прийняттям 

напередодні урядом України розпорядження від 21 листопада 2013 р., процес 

підписання Угоди про асоціацію призупинено на невизначений термін.   

Фактичне і формальне відновлення процедури підписання Угоди про 

асоціацію стало можливим лише після фундаментальних внутрішньополітичних 

змін, які настали в результаті Революції гідності 2013–2014 рр.   

Угода про асоціацію була підписана у два етапи, тематично розмежованих 

її політичною і економічною частинами. Спершу 21 березня 2014 р. на 

позачерговому саміті Україна–ЄС сторони підписали політичну частину угоди, 

а згодом 27 червня 2014 р. – економічну частину, включаючи положення про 

глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі. Важливо, що перед підписанням 

економічної частини Угоди про асоціацію ЄС в односторонньому порядку 

поширив автономні торговельні преференції та українські товари, застосування 

яких почалось 23 квітня 2014 р. та продовжено їхній загальний термін дії до 31 

грудня 2015 р.  

Наступною стадією, згідно з існуючими процедурами, в процесі 

остаточного затвердження Угоди про асоціацію та набуття нею чинності в 

цілому стала ратифікація. Надання згоди на обов’язковість положень Угоди про 

асоціацію відбулось 16 вересня 2014 р. у формі синхронного голосування 

парламенту ЄС і Верховної Ради України. З цього приводу у постанові 

Верховної Ради «Про європейський вибір України», прийнятій 16 вересня 2014 

р., стверджується, що ратифікація Угоди про асоціацію підкреслює суверенний 

вибір України на користь майбутнього членства у ЄС.   

Угода про асоціацію знаходиться у процесі її ратифікації на 

внутрішньодержавному рівні країн-членів ЄС. Абсолютна  більшість із 

національних парламентів країн ЄС (за винятком Нідерландів, які не 
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підтримали затвердження угоди в результаті проведення у квітні 2016 р. 

консультативного референдуму), вже завершили процедури пов’язані із 

ратифікацією Угоди про асоціацію, а відтак існують обґрунтовані підстави 

стверджувати те, що поки-що процес залишається у невизначеному статусі.  

Отже, розпочатий Україною діалог з приводу Угоди про асоціацію, 

започаткований поза рамками Східного партнерства, отримав своє 

продовження, розвиток і формальне завершення вже у форматі Східного 

партнерства. Асоціативні відносини України і ЄС позначають інтеграційну 

модель двосторонніх стосунків, що передбачає встановлення відносин 

політичної інтеграції та створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі.  
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КОМПАРАТИВІСТИКА – ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні тенденції наукового дослідження, у основу його здійснення, 

поставили методологію наукового пошуку. Методологія – система прийомів і 

способів, за допомогою яких відбувається його реалізація.  

Методологія має достатньо велику кількість складових. Однією із таких є 

компаративістика – тобто метод порівняння, що надає можливість визначити 

спільні та відмінні риси у врегулювання тих чи інших суспільних відносин, 
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сформувати висновки та шляхи подальшого удосконалення, розробки нових 

правових вимог чи удосконалення існуючих.  

Характеристика компаративістика надає можливість дійти до ствердження 

про доцільність її використання і у питаннях, що пов’язані із правовим 

врегулюванням органічного господарювання в Україні. Оскільки, саме останній 

напрям, на сьогодні, визначений пріоритетним до поширення та підтримки. 

Органічне господарювання знаходиться на пересіканні безлічі юридичних 

галузей, зокрема: аграрне, земельне, екологічне, природоресурсне, цивільне, 

господарське, адміністративне, кримінальне, міжнародне, міжнародне приватне 

право, право Європейського Союзу та інші. Така характеристика чітко 

відображає складність, системність врегулювання суспільних відносин у 

визначеному напрямі. При цьому, взаємозв’язок досить складний до 

розмежування і майже кожна галузь присутня під час здійснення такої 

діяльності, а це в свою чергу зумовлює потребу до дослідження та врахування 

нормативної бази не виключно одної сфери. 

Керуючись зазначеним, вважаємо за можливе визначити напрями 

застосування компаративістики під час здійснення органічного господарювання, 

зокрема щодо: 

- термінологічного навантаження, у тому числі і розуміння «традиційне 

господарювання» та «екологічно чисте»; 

- принципів здійснення органічного господарювання; 

- методів здійснення органічного господарювання; 

- функціональних напрямів зі сторони органів законодавчої, виконавчої 

та судової гілок влади; 

- складових частин органічного господарювання: суб’єктів, об’єктів та 

змісту; 

- питань відповідальності та інших суспільних відносин, які виникають 

під час здійснення органічного виробництва та реалізації. 

Окрім того, врахуванню підлягають і науково-теоретичні позиції щодо 

методологічних проблем компаративістики, суть яких полягає у множинності 

його використання, системності та безлічі напрямів суспільних відносин. Аналіз 

наукових доробок вчених у сфері компаративістики надає можливість 

виокремити на теоретичному рівні: «теоретичну компаративність інтерпретацій 

порівняльного правознавства, географічну (просторову) компаративність 

осмислення порівняльного правознавства, компаративність наукознавчого 

бачення порівняльного правознавства, світоглядний контекст компаративності 

порівняльного правознавства, юридичну компаративістику як сучасний етап 

розвитку порівняльного правознавства» [1, с. 189-198], а також 

«компаративізацію методології та змісту юридичної науки, що включає: 

компаративізацію соціально-гуманітарних наук, компаративізацію юридичної 

науки, компаративізацію методології порівняльного правознавства, перспективи 

розвитку порівняльного правознавства»[1, с. 200 - 214]. 
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З таким сформованим науково-теоретичним розмежуванням можливо 

погодитися та в аспекті визначеного напряму дослідження доцільно брати для 

врегулювання суспільних відносин щодо питань здійснення органічного 

господарювання. Однак, варто констатувати, що відсутність єдиної думки у 

позиціях використання, розуміння щодо підстав проведення та багато чого 

іншого в методі компаративістики - має відношення до теоретичних наук 

дослідження. Саме тому, вважаємо, що в межах використання зазначеного 

методу у безпосередніх галузях права, на сьогодні, необхідно виходити із 

усталених позицій щодо розуміння компаративізму і можливості його 

застосування. У той час, повністю підтримуємо розгалуженість сфер, які мають 

бути піддані для чіткого та системного охвачення усіх аспектів життя. Адже 

кожен такий аспект має безпосередній вплив на формування суспільних 

відносин, вплив на розробку відповідної правової норми та подальшої її 

використання до реалізації. 

Окрім реформаторських змін, що відбулися та продовжують відбуватися у 

системі вищої освіти, потрібно паралельно надавати увагу і євроінтеграційному 

напряму України, розбудові ринкових відносин з країнами світу. Чому це стає 

важливим? На міжнародній арені, досить тривалий час, діють уже налагоджені 

правові норми, які мають світове значення, є обов’язковими до виконання, 

закріплюють стандарти, маркування, критерії та багато чого іншого до того чи 

іншого продукту (продукції), як приклад, та вимагають їхнього врахування, а в 

деяких питаннях – можливо навіть імплементації до національного 

законодавства. Обравши такий шлях розвитку, перед Україною з’явилась 

вимога щодо відповідності цим усталеним позиціям міжнародного виміру. 

Проте, обов’язково має враховуватись і нормативно-правове закріплення, яке 

надає право кожній країні або ж стовідсотково імплементувати міжнародні 

норми до національного законодавства, або ж з урахуванням географічного 

розташування країни, історичних фактів проживання населення та його 

інтересів, інтересів держави – лише частину чи в іншому вигляді взагалі. З 

метою такої реалізації, що є досить вірним, потрібно, по-перше: чітко знати та 

розуміти розвиток країни, її потреби; по-друге – знати вимоги суспільства (що 

формує ще одну підвалину до необхідності здійснення величезної роботи у 

напрямі підвищення культури, свідомості, виховання як в цілому, так і правової, 

адже сучасний стан відображає її незначний показник та нагальну потребу), по-

третє – здійснювати аналіз, співставлення по кожному питанні з тим, як та чи 

інша імплементація може вплинути на ситуацію в Україні, а це уже і становить 

початок використання компаративістики. Окрім того, варто пам’ятати, що якщо 

вживання навіть якогось понятійного апарату відбувається скажімо у 

Європейському Союзі, то це зовсім не значить, що даний термін буде однаково 

розумітися в Сполучених Штатах Америки. Саме тому, в Україні мають діяти 

спеціальні служби чи департаменти при центральних органах виконавчої влади, 

діяльність яких повинна бути спрямована на визначення усіх окреслених вище 
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моментів. Це величезний об’єм складної, але необхідної роботи. Саме такі 

напрями і визначають можливість використання компаративістики і у 

органічному господарюванні, що є складовою агарного розвитку України. 
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ДНДІ МВС України 

 

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Сучасний етап реформування МВС України обумовлює увагу до проблем 

організації, правового та наукового забезпечення функціонування як самого 

апарату Міністерства, так і органів та підрозділів, що належать до сфери його 

управління. Зважаючи на те, що у процесі реформування системи МВС України 

було створено новий центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ і який покликаний служити суспільству – Національної 

поліції України, його подальше функціонування неможливе без ефективного 

правового регулювання та якісної організації наукового забезпечення. 

Основними завданнями поліції законодавством визначено: надання 

поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 

внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1]. 

Водночас створення цього правоохоронного відомства деякою мірою 

призвело до розрегульованості нормативно-правової та організаційно-

методичної бази функціонування системи органів МВС України, відсутності 

чітких і зрозумілих правил взаємодії різних служб під час формування нових 

підрозділів, відкомандирування персоналу та використання сил і засобів, 

розбалансованості системи управління. Вважаємо, що неналежне залучення 

науковців і дослідників у науково-методичному, експертному та 

консультативному супроводі процесу прийняття управлінських рішень, а також 
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реалізації проектів та програм, спрямованих на інституційний розвиток МВС 

України, відсутність механізму реалізації наукових розробок під час розв’язання 

практичних завдань боротьби із злочинністю, зміцненні правопорядку, 

забезпеченні публічної безпеки, необхідність розроблення нових підходів до 

організації діяльності органів та підрозділів Національної поліції України на 

основі використання здобутків наукової та науково-технічної діяльності 

зумовлюють потребу подальшого розвитку та удосконалення наукового 

забезпечення функціонування цього органу виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через Міністра внутрішніх 

справ. 

Нинішнє нормативно-правове підґрунтя наукового забезпечення діяльності 

органів та підрозділів Національної поліції України хоч і спирається на достатню 

законодавчу базу, проте деякі положення нормативно-правових актів містять певні 

неузгодженості й суперечності, потребують уточнення, а деякі були прийняті до 

створення поліції та регулюють діяльність неіснуючих органів внутрішніх справ. 

Водночас неналежне використання наукового потенціалу для забезпечення 

реформаційних процесів, і як наслідок, недооцінка відомчої науки не сприяють 

виробленню необхідних організаційно-правових заходів реформування МВС 

України. Тому процес доопрацювання та розробки нових нормативно-правових 

актів. що стосуються різних сфер діяльності органів та підрозділів Національної 

поліції України має бути науково обґрунтованим, системним та комплексним, 

ураховувати вимоги юридичної техніки. 

Слід  зауважити, що проблеми наукового забезпечення діяльності органів та 

підрозділів Національної поліції України, які потребують першочергового 

вирішення мають правовий, організаційний та фінансовий характер. На нашу 

думку, до негативних чинників, які впливають на функціонування і розвиток 

наукової сфери у системі поліції можна віднести: відсутність науково-дослідних 

установ, які, як передбачено п. 4 Закону України  «Про Національну поліцію» 

можуть утворюватися в системі поліції та здійснювати наукове, науково-технічне 

та науково-методологічне забезпечення діяльності органів та підрозділів поліції; 

відсутність стратегічного плану подальшого розвитку відомчої науки, як основи 

для визначення пріоритетів та напрямів фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень та науково-технічних розробок, підвищення ефективності 

використання наукового потенціалу й впровадження досягнень науки і техніки в 

практичну діяльність органів і підрозділів Національної поліції України; існування 

надмірного адміністрування наукових досліджень, у тому числі й під час 

впровадження наукових результатів; відсутність програми інтеграції відомчої 

науки у Європейський науково-освітній простір, що передбачала б можливість 

стажування за кордоном наукових працівників; неналежне матеріально-технічне та 

соціальне забезпечення наукових і науково-педагогічних кадрів; недостатнє 

фінансове забезпечення наукової сфери та інші. 

Наразі наукове, науково-технічне та науково-методологічне забезпечення 
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діяльності органів та підрозділів Національної поліції здійснюють Державний 

науково-дослідний інститут МВС України, Державний науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр, вищі навчальні заклади із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства 

внутрішніх справ, поліцейських. 

Для створення належних умов щодо провадження наукової і науково-

технічної діяльності в системі поліції необхідно: здійснити повну інвентаризацію 

наукових та науково-прикладних завдань, покладених на суб’єктів наукового 

забезпечення функціонування системи МВС України за закріпленими напрямами 

діяльності, провести аналіз наукової та науково-технічної політики у сфері 

управління МВС України, а також перегляд, актуалізацію й оптимізацію планів 

науково-дослідних робіт; визначити пріоритетні напрями досліджень актуальних 

проблем діяльності органів та підрозділів, що належать до сфери управління МВС 

України, а також Національної поліції України. зокрема у сфері охорони 

суспільних відносин, пов’язаних із захистом та охороною прав і свобод людини і 

громадянина, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, 

забезпеченням публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху; розширити 

роботу з пропаганди здобутків відомчої науки, інформування громадськості та 

органів державної влади про діяльність наукових установ, вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання та інших органів та підрозділів, що 

належать до сфери управління МВС України; запровадити практику проведення 

регулярних інформаційно-координаційних робочих зустрічей представників 

апарату МВС України, органів та підрозділів Національної поліції України, 

науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, що належать до сфери 

управління МВС України з метою здійснення спільного аналізу процесів та 

тенденцій у науковій і науково-технічній діяльності, вирішення проблем, які 

потребують поглибленої науково-експертної оцінки, а також формування робочих 

груп з управлінців та науковців з метою скоординованого опрацювання 

відповідних завдань та прийняття належних управлінських рішень; систематично 

проводити конференції, брифінги, семінари, «круглі столи» з актуальних проблем, 

що стоять перед органами і підрозділами Національної поліції України, а також 

презентації результатів наукових розробок та видань відомчих наукових установ та 

навчальних закладів; 6) запровадити видання відкритих (загальнодоступних) 

бюлетенів Національної поліції України з обміну досвідом роботи досвідченими 

фахівцями правоохоронних органів, розглядати на сторінках цих видань світовий 

досвід, обов’язково їх розміщувати на офіційному сайті Національної поліції 

України з метою поширення систематизованої й структурованої інформації для 

поліцейських; стимулювати наукових працівників до публікаційної активності, у 

першу чергу, стосовно опублікування наукових праць у міжнародних виданнях, 

апробації результатів досліджень на міжнародних наукових конференціях і 

форумах; удосконалювати співпрацю між відомчими науковими установами та 

вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання, зокрема 
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вирішити питання щодо залучення провідних науковців до проведення занять, 

керівництва ад’юнктами та докторантами, стажування та підвищення кваліфікації 

викладачів і науковців, залучення науково-педагогічних працівників до виконання 

науково-дослідних робіт, стимулювання вчених до підготовки підручників, 

навчальних та методичних посібників; збільшити обсяг фінансування, за рахунок 

коштів державного бюджету, грантів, інвестицій та інших джерел, спрямованого 

на закупівлю нового обладнання та ремонт існуючого матеріально-технічного 

забезпечення; сприяти розвитку молодіжних ініціатив у науковій сфері, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів; посилити та 

удосконалити вимоги до проведення атестації наукових працівників; створити 

правові, економічні та соціальні умови для забезпечення рівних прав та 

можливостей чоловіків та жінок у науковій сфері; створити систему моніторингу, 

допомоги та захисту пенсіонерів – колишніх наукових та науково-педагогічних 

працівників. 

Водночас, з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у 

відповідність до вимог законодавства, у тому числі зі згаданих вище напрямів, 

необхідно внести зміни і доповнення до Положення про організацію проведення 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у системі МВС України, 

Положення про Наукову раду МВС України, затверджених наказом МВС України 

від 15.05.2007 № 154; Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних 

і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах 

МВС України, затвердженої наказом МВС України від 02.12.2013 № 1177, 

Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, затвердженого наказом МВС 

України від 16.03.2015 № 275 та ін. 

Запропоновані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

законодавчого забезпечення наукової сфери системи поліції на етапі 

євроінтеграційних процесів у нашій державі можуть стати дієвим доповненням у 

напрямі вдосконалення, оптимізації та оновлення системи законодавства, що 

регулює суспільні відносини у сфері наукового забезпечення діяльності органів та 

підрозділів Національної поліції України. 
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Проблема протидії корупції протягом останнього десятиріччя набула в 

Україні особливої актуальності. В. М. Гаращук та А. О. Мухатаєв відзначають, 

що докорінна зміна економічної формації, політичні та соціальні потрясіння, які 

завжди супроводжують руйнування старих устроїв, первинне накопичення 

капіталу в 90-х роках минулого століття (часто відверто протизаконними 

способами), спровокували стрімке зростання корупційних правовідносин в 

Україні. Ці правовідносини поширилися настільки, що стали загрожувати 

існуванню самої держави. Корупція перероджує державний апарат, призводить 

до того, що чиновництво перестає виконувати своє основне завдання – служити 

народові, суспільству, забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян. 

Подолати її можливо лише кардинальними засобами [1, с. 3]. 

Отже, виходячи із викладеного, корупція в Україні істотно знижує 

потенційну ефективність будь-яких економічних та соціальних програм 

держави, результативність різних видів контролю, а також створює загрозу 

національній безпеці держави. 

14 жовтня 2014 року на законодавчому рівні було визначено нові загальні 

засади антикорупційної політики України. Прийняті Закони відштовхуються від 

ідеї необхідної ефективної імплементації європейського антикорупційного 

законодавства, впровадження таких засад, як прозорість і підзвітність 

правоохоронних органів, верховенства права, відповідно до якого людина, її 

права та свободи визнаються найвищими цінностями, зокрема: 

- Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» – 

передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, 

завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, 

вчиненим вищими посадовими особами, які становлять загрозу національній 

безпеці. Антикорупційне бюро має стати ключовим органом, який боротиметься 

з корупцією у вищих ешелонах влади. 

- Закон України «Про запобігання корупції» – передбачає комплексне 

реформування системи протидії корупції у відповідності до міжнародних 

стандартів та успішних практик іноземних держав. Зокрема, передбачається 

створення Національного агентства з питань запобігання корупції як 

центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та 

реалізацію державної антикорупційної політики. 
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- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та 

публічних діячів» – встановлює механізм виявлення фізичної особи – кінцевого 

вигодоодержувача юридичних осіб, а також вільного доступу до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

- Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» – передбачає 

визначення комплексу першочергових заходів, спрямованих на зменшення 

рівня корупції в Україні та формування бази для подальших антикорупційних 

реформ. 

Проте, дотримуючись точки зору, що вирішити проблему протидії 

корупції одним лише прийняттям нормативно-правових актів, а також 

внесенням відповідних змін та доповнень в них неможливо, ми погоджуємося з 

О. М. Костенко, який відзначає: «як свідчить аналіз Закону України «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія)» на 

2014-2017 роки» і Закону України «Про запобігання корупції», у вітчизняній 

антикорупційній стратегії протидії корупції в Україні реалізується 

«антикорупційна» ілюзія, згідно з якою начебто для подолання корупції 

достатньо вдосконалювати лише самі по собі адміністративні інструменти – 

антикорупційне законодавство і антикорупційні органи, не викорінюючи саму 

соціальну причину корупції кризового типу, тобто не усуваючи той стан 

суспільства, за якого жити і працювати чесно є не вигідним. У цих документах, 

що визначають антикорупційну політику в Україні, навіть не здійснюється 

спроба виявити соціальну причину вітчизняної корупції! А концепція 

«запобігання корупції» зводиться до реагування не на причину корупції, а на 

умови, що сприяють корупції. Складається, таке враження, що автори цих 

документів ототожнюють поняття «причини корупції» і «умови, що сприяють 

корупції». Але ж без розрізнення цих речей годі й сподіватися на ефективну 

протидію корупції!» [2, с. 151]. 

Підтвердженням цієї точки зору є аналіз, проведений міжнародною 

організацією Transparency International Ukraine. За результатами проведеного 

організацією дослідження, проблема корупції досі лишається у трійці 

найактуальніших для нашої держави – це засвідчили 56% респондентів. На 

питання, чи знизився рівень корупції за останні чотири роки, 72% українців 

відповідали заперечно. Спроби Уряду змінити цю ситуацію 86% опитаних 

оцінюють негативно. При цьому 49% українців вважають, що заможні люди 

впливають на Уряд у власних інтересах, і пропонують запровадити більш 

жорсткі правила, аби цьому запобігати, а 67% впевнені в необхідності 

заборонити компаніям фінансувати політичні партії та кандидатів [3]. 

Підводячи підсумок, можна зробити такий висновок: за 

найсприятливіших умов не антикорупційне законодавство сприяє запобіганню 

корупції. Неефективність протидії корупції в Україні полягає у тому, що через 
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недоліки, що були припущені від початку реформ, послаблення системи 

державного регулювання й контролю, а також відсутність чіткої державної 

політики в соціальній сфері знизився духовний потенціал суспільства. Це не 

могло не спричинити зростання злочинності (особливо в її організованих 

формах) і корупції [4, с. 10]. На наш погляд, саме громадянське суспільство 

повинно активно популяризувати цінності та відкинути культуру корупції. Тому 

з корупцією повинен боротися кожен із нас. 
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НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ: СТАН ТА СУТНІСТЬ 

Міграція як явище виникло та розвивалося одночасно із самим людством. 

Немає жодної країни у світі, котра б на різних етапах свого розвитку тією чи 

іншою мірою не була задіяна у світових міграційних процесах: чи то у ролі 

країни донора-постачальника трудових ресурсів, чи то у ролі країни-реципієнта.  

Вагомі теоретичні напрацювання у сфері аналізу зовнішніх міграційних 

процесів здійснили такі вітчизняні вчені, як О. М. Джужа, І. Б. Березовський, 
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В. О. Іващенко, В. В. Коваленко, В. І. Кривенко, О. В. Кузьменко, В. М. Куц, 

О. А. Малиновська та ін. Також, західні науковці зробили значні внески в 

пояснення причин і напрямів міграцій, такі як Р. Адамс, Д. Массей, Е. Тейлор, 

Т. Шульц, Дж. Солт, Р. Хавсман, П. Холмс та ін. [1, с. 13]. 

Наш час характеризується збільшенням масштабів міграційних процесів у 

світі, розширенням та розвитком зв’язків та інтеграції між країнами. За даними 

німецького МВС, у поточному році до ФРН прибуло вже близько 758 тисяч 

біженців. За один лише жовтень до країни прибули понад 180 тисяч осіб, що 

стало рекордом. Найбільшу групу мігрантів за національністю у 2015 р. 

становили сирійці, за якими йдуть афганці. Далі у цьому списку – переселенці з 

Еритреї, Нігерії та Сомалі. 

Тому, поряд з явищем тероризму, однією з глобальних проблем 

міжнародного співробітництва є нелегальна міграція. Міжнародне 

співробітництво постійно знаходиться в пошуках оптимальних форм, 

механізмів проведення легальних міграційних процесів.  

Зауважимо, що мігранти завжди вносили свій вклад у розвиток будь-якої 

країни, її економічної, соціальної та культурної складової. Доведено, що 

міграційні потоки є так званим індикатором реакції населення на зміни в 

економічному, політичному, соціальному житті будь-якого суспільства. Обсяги, 

напрямки та масштаби таких процесів певною мірою свідчать про стабільність 

або нестабільність суспільного розвитку в країні. Слід зазначити, що держава 

зобов’язана забезпечити контроль і нагляд за цими процесами, але при цьому 

слід враховувати основні права та свободи людини та громадянина. Для 

забезпечення зазначеного процесу запропоновано заходи щодо переосмислення 

теоретичних підходів до визначення поняття міграції та міграційних процесів. 

У науковій літературі існує різноманітна класифікація чинників (часто 

взаємозалежних), під впливом яких формуються напрямки та масштаби 

міграційних процесів. Переміщення у просторі відбувається внаслідок дії 

економічних, соціальних, демографічних, політичних, етнічних, освітніх, 

морально-психологічних, військових, екологічних та інших факторів, але ці 

чинники діють одночасно, вони певною мірою взаємозалежні, тож виявити 

окремі компоненти міграційного процесу, сформовані під впливом одного чи 

двох факторів, як правило, складно [2].  

Сьогодні трудові міграції є складовою ринку праці, а боротьба з 

нелегальною міграцією та торгівлею людьми – актуальним завданням урядів, 

адже міграційні процеси розвиватимуться і надалі – це аксіома глобального 

світу, аксіома ринкової економіки. Основними питаннями які необхідно 

вирішити є зупинення нелегальної міграції та прийняття й інтеграція легальних 

мігрантів у суспільство. Іншими факторами міграційних процесів є сукупність 

політичних, соціальних та психологічних явищ суспільного буття, серед яких: 

політична нестабільність, корумпованість усіх гілок влади, відсутність культури 

(традиції) виконання законів, безвідповідальність вищих посадових осіб органів 
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державної влади, недіючі правові механізми захисту прав людини тощо. У 

сукупності ці фактори формують негативний клімат, що призводить до 

виникнення такого процесу як міграція. Тому, жорстока громадянська війна у 

Сирії стала причиною масштабного виходу населення. Афганці, еритрейці та 

інші етнічні групи також тікають від бідності та порушення прав людини [1, с. 

55]. 

Останнє десятиліття ХХ ст. було позначене початком потужної хвилі 

міграції з країн Центральної та Східної Європи, республік колишнього 

Радянського Союзу. Саме цей напрямок стає найважливішим каналом 

проникнення нелегалів у Західну Європу. Цього року в Середземному морі 

потонуло близько 2000 мігрантів, які на переповнених човнах намагались 

досягти узбережжя Греції та Італії. Потік відчайдушних переселенців з Сирії та 

Північної Африки, що сподіваються дістатися до Європи, кожного року все 

зростає. Стабілізувати ситуацію проблематично, оскільки нелегальна міграція 

дозволяє отримувати величезні доходи окремим підприємцям та посередникам.  

У листопаді 2014 р. Італія закрила свою програму пошуку і порятунку 

мігрантів, що мала назву Mare Nostrum. На заміну їй прийшла дешевша й 

обмеженіша операція ЄС під назвою «Тритон», у межах якої службовці 

патрулюють лише 30 морських миль, найближчих до узбережжя. Гуманітарні 

організації заявляють, що згортання зусиль з порятунку посилило загрозу для 

життя багатьох мігрантів. Після багатьох суперечок керівники ЄС погодились 

втричі збільшити фінансування «Тритона» (до 120 млн. євро), що вивело цю 

операцію приблизно на один рівень з колишньою італійською Mare Nostrum. У 

квітні лідери ЄС пообіцяли посилити патрулювання Середземного моря й 

активніше переслідувати нелегальних транспортувальників, захоплюючи і 

знищуючи човни ще до того, як мігранти піднімуться на борт. Втім, будь-які 

силові дії мають узгоджуватись з міжнародним законодавством [3].  

Стрімкий розвиток та розширення географічних меж нелегальної 

імміграції пояснюється різноманітними факторами економічного та політичного 

характеру. Посилення імміграційного контролю в європейських країнах, яке 

торкнулось практично усіх категорій мігрантів, обмежило можливості 

легального в’їзду і стало причиною активнішого використання нелегальних 

каналів.  

Міграційна ситуація, що склалася в Європі на почату нового тисячоліття, 

характеризується надзвичайно великими обсягами міграції взагалі та 

нелегальної, зокрема. Зростає кількість мігрантів, які були переправлені 

контрабандою. В результаті постійних воєнних конфліктів у світі, стихійних 

лих та катастроф надзвичайно виріс наплив біженців. 

 Нелегальна міграція є одним із глобальних феноменів сучасного світу. 

Практично всі регіони та більшість країн різною мірою втягнуті у цей процес в 

якості країн в’їзду чи виїзду нелегалів. Сьогодні нелегальна міграція завдяки 

своїм масштабам, впливу на суспільно-політичні процеси, зростанню 
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негативних наслідків та загроз потребує адекватного державного реагування та 

ефективної протидії, як на внутрішньодержавному так і на міжнародному 

рівнях шляхом створення спільних програм, заходів по запобіганню негативних 

наслідків як для суб’єктів міжнародного права так і людей, які переміщуються з 

різних причин [4]. 

Тому, на нашу думку, необхідно працювати розвиваючи такі інститути 

діяльності: 

- створення фільтраційних центрів і коридорів; 

- залучення до праці в межах міжнародно-правових стандартів захисту 

прав людини; 

- створення центрів навчання, перекваліфікації; 

- організація цілих поселень контрольованих органами державної влади 

території перебування. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ СВІДКІВ В УКРАЇНІ 

 

В умовах нестабільної соціально-політичної та фінансово-економічної 

ситуації у державі, злочинність становить серйозну загрозу для суспільного 

розвитку. Події, що відбулися в Україні наприкінці 2013 року та на початку 

2014 року призвели до ускладнення криміногенної обстановки та збільшення 

масштабів транснаціональної організованої злочинності, яка представляє значну 

загрозу національній безпеці держави.  У зв’язку з цим існує потреба в активній 
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протидії злочинності, вдосконаленні системи запобігання вчиненню нових 

злочинів та своєчасному їх виявленню та розкриттю. 

Наразі притягнення злочинців до відповідальності безпосередньо 

ставиться в залежності від повноти та об’єктивності показань свідків, оскільки 

саме ці особи фактично виступають джерелом інформації, яку в силу певних 

обставин слідчий, прокурор може отримати лише від них, зокрема відомості про 

структуру та діяння злочинної групи.   

Передусім варто зазначити, що на сьогодні існує можливість зруйнування 

злочинних організацій зсередини за допомогою інформації про них від їх 

членів, тільки у такий спосіб можливо встановити керівників та їх пособників, а 

також механізм і способи «відмивання» прибутків отриманих  злочинним 

шляхом. Допомога колишніх керівників злочинних груп має позитивний ефект: 

з одного боку, скорочується кількість учасників злочинної організації, з іншого 

– у слідства з’являється можливість встановити інших учасників групи, а також 

виявити скоєні ними злочини. Важливим моментом, є те, що за допомогою 

поєднання проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій з 

інформацією, наданою особою, яка співпрацює з правосуддям, досягається 

найбільший ефект у розкритті злочинів.  Водночас, у зв’язку із зростанням 

злочинних проявів у сфері корупції, організованої злочинності, наркобізнесу, 

торгівлі людьми, посягань на життя і здоров’я громадян, особи, які 

висловлюють бажання надавати допомогу правоохоронним органам у боротьбі 

зі злочинністю, нерідко самі стають жертвами помсти з боку злочинців. З 

огляду на це, працівники правоохоронних органів, прокуратури та судів, в 

першу чергу, повинні бути зацікавленими у забезпеченні таким учасникам 

кримінального судочинства надійного захисту, з тим, щоб створити сприятливу 

обстановку для дачі ними правдивих показань.  

Сфера захисту свідків наразі регулюється Законом України  від 23 грудня 

1993 року № 3782-XII «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» [1]. Водночас, зауважимо, що він носить 

формально - декларативний характер, оскільки значна кількість його положень 

не застосовується взагалі або застосовується не в повному обсязі, оскільки не 

розроблений відповідний механізм реалізації дуже істотних його положень 

(заміна документів, зміна зовнішності, зміна місця проживання, роботи, 

навчання). Найпоширенішими в Україні заходами забезпечення безпеки є 

часткова або повна анонімність свідка, яка забезпечується шляхом зміни його 

особистих даних у відповідних протоколах, а також залучення до заходів 

спеціальних підрозділів Служби безпеки України та Національної поліції 

України у вигляді особистої охорони або сповіщення про небезпеку, які на 

сьогоднішній день є найдорожчими та малоефективними заходами.  Для того, 

щоб запрацював закон, необхідне прийняття Програми захисту свідків, а також 

прийняття підзаконних актів, які забезпечили б дію всіх положень закону. Крім 

цього, для здійснення реального захисту і застосування всіх заходів безпеки 
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передбачених законом необхідні відповідні зміни в пенсійне, трудове, житлове, 

медичне законодавства тощо.   

Аналізуючи законодавство у сфері забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві, слід звернути увагу на те, що 

Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року [2] закріплював: перелік 

осіб, які за наявності відповідних умов (реальна загроза життю, здоров’ю, житлу 

чи майну учасників кримінального судочинства) мають право на забезпечення 

безпеки, та порядок застосування заходів безпеки (ст. 52
1
); перелік прав та 

обов’язків осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки (ст. 52
2
); порядок 

нерозголошення відомостей про особу, щодо якої здійснюються заходи безпеки 

(ст. 52
3
); порядок скасування заходів безпеки (ст. 52

4
); умови та порядок 

оскарження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх 

скасування (ст. 52
5
). Натомість в Кримінальному процесуальному кодексі 

України (далі-КПК)  2012 року зазначені норми відсутні і лише в кількох 

нормах КПК є посилання на можливість забезпечення безпеки осіб (п. 12 ч. 3 ст. 

42, п. 5 ч. 1 ст. 56, п. 8 ч. 1ст. 66, п. 4 ч. 2 ст. 68, п.п. 9, 10 ст. 65, п. 7 ч. 2 ст. 69, 

п. 6 ч. 4 ст. 71, п. 3 ч. 6 ст. 206, ч. 4 ст. 228, п. 2 ч. 1 ст. 232, п. 2 ч. 1 ст. 336, ч. 9 

ст. 352, п. 2 ч. 1 ст. 567) [3]. При цьому, відсутні норми щодо роз’яснення 

процесуальних прав та обов’язків, особам, що потребують забезпечення 

безпеки, протокольне їх оформлення тощо. У зв’язку з цим, вважаємо 

доцільним внести зміни до чинного КПК,  шляхом закріплення норм, що 

стосуються безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 

аналогічні тим, які містив КПК 1960 року.  

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» здійснення заходів безпеки 

покладається за підслідністю на органи служби безпеки, Державного бюро 

розслідувань, органи внутрішніх справ, органи Національної поліції або 

Національне антикорупційне бюро України, у складі структур яких з цією 

метою створюються  спеціальні  підрозділи. Водночас, зауважимо, що дії 

вищезазначених органів щодо забезпечення захисту свідків проводяться в 

режимі особливої секретності, що в свою чергу ускладнює розмежування 

повноважень кожного з цих органів, між якими відсутні координація та довіра. 

Відсутність єдиного органу призводить до відсутності єдиного підходу, єдиної 

стратегії і тактики здійснення захисних заходів. Немає єдиної системи 

підготовки співробітників їх спеціалізації. 

З огляду на вищевикладене, вважаємо доцільним створення єдиного 

спеціалізованого підрозділу, який би відповідав за забезпечення заходів захисту, 

підготовку професійних кадрів, здатних на високому професійному рівні 

виконувати поставлені перед ними завдання. При цьому, відповідно до п. 28 

Рекомендацій Ради Європи [4], підрозділ по захисту свідків повинен мати 

оперативну автономію і не брати участі в підготовці справи або розслідуванні. 
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У зв’язку з цим, закон повинен забезпечувати повну організаційну та фінансову 

незалежність такого підрозділу під час здійснення своїх повноважень/ 

Таким чином, нами були розглянуті лише деякі аспекти проблематики 

захисту свідків в Україні, насправді проблемних питань значно більше. З огляду 

на це, виникає необхідність у створення належних умов та розробці механізму 

захисту свідків, де держава гарантуватиме реальний захист кожному свідку та 

його сім'ї, а кожен свідок в свою чергу розумітиме свій обов’язок перед 

державою допомогти в установленні невідомих їм обставин справи під час 

виявлення, попередження, припинення, розкриття або розслідування злочинів. 
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Свобода людини є однією із головних цінностей сучасного цивілізованого 

суспільства, а забезпечення недоторканності свободи особистості – однією із 
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основних функцій держави. Одним із основних документів, що визначає права 

людини є Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 року 

Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у Парижі [1]. 

Серед найголовніших порушень прав людини в сучасному світі 

актуальним є злочин, який має багато назв – «біле рабство», «торгівля людьми», 

«контрабанда людьми». Торгівля людьми є однією з галузей кримінального 

бізнесу, що розвивається найбільш стрімкими темпами в світі. 

Існує багато причин торгівлі людьми. Ці причини є комплексними та 

взаємопов’язаними. 

До зовнішніх причин торгівлі людьми відносять: недієву систему протидії 

торгівлі людьми у світі; попит на торгівлю людьми; наявність можливостей для 

торгівців людьми; пропозиція, наявність потенційних жертв.  

До внутрішніх передумов торгівлі людьми можна віднести: економічні; 

соціальні; психологічні; інформаційні; правові.  

В усьому світі торгівля людьми – один з найтяжчих злочинів проти особи. 

Проблема боротьби з торгівлею людьми стала надзвичайно актуальною й для 

нашої держави. У ст. 28 Закону  України «Про протидію торгівлі людьми» 

зазначено, що Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері 

протидії торгівлі людьми на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, мають право 

укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з 

відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями згідно 

із законодавством України. Держава підтримує та стимулює міжнародне 

співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми. Міжнародні організації 

можуть згідно з установленими процедурами залучатися до розробки та 

реалізації в Україні спільних програм з питань протидії торгівлі людьми [2]. 

За останнє десятиріччя в Україні сформувалися напрями міжнародної 

співпраці у сфері боротьби з організованою злочинністю та протидії торгівлі 

людьми у межах: багатостороннього співробітництва; на рівні двосторонніх 

угод; у рамках юридичних неурядових міжнародних організацій. 

Двосторонні угоди дозволяють повніше враховувати характер відносин 

між державами, їхні інтереси у кожній конкретній проблемі. Двостороннє 

співробітництво з його поступовим підходом має певні реальні переваги. 

Насамперед, це гнучка стратегія, яка може розвиватися з урахуванням інтересів 

держав, що взаємодіють [3, с.97]. 

Головним інструментом міжнародного права, який містить визначення 

злочину про торгівлю людьми та є взірцем для розроблення національного 

законодавства з протидії торгівлі людьми, є Протокол про попередження і 

припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що 

доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 року (відомий як «Палермський протокол»). 
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Відповідно до статті 2 Палермського протоколу, Держави, які 

ратифікують цей Протокол, зобов'язані :попереджувати торгівлю людьми і 

боротися з нею; захищати та допомагати постраждалим від такої торгівлі; 

заохочувати співробітництво між Державами-учасницями [4]. 

На загальнодержавному рівні заходи щодо міжнародного співробітництва 

у сфері протидії торгівлі людьми визначаються Державною  соціальною 

програмою протидії торгівлі людьми на період до 2020 р., яка затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України № 111 від 24 лютого 2016 р. Метою 

Програми є запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення 

осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав 

осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги 

[5]. 

Значну роль у процесі формування громадського суспільства та 

демократичних перетворень відіграють  неурядові організації. Саме неурядові 

організації на початку 1997 року розгорнули діяльність проти торгівлі людьми в 

Україні, коли державні структури уваги цій проблемі ще не приділяли. Їм також 

належала ініціатива формування державних програм по протидії торгівлі 

людьми. Неурядові організації мають вивчати та розповсюджувати у своїх 

країнах міжнародні документи з прав людини та протидії торгівлі людьми. 

Так, у лютому 2004 р. Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності та двох протоколів до неї, одним з 

яких є Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками та дітьми, і покарання за неї;  у травні 2005 р.-  Європейську 

Конвенцію про протидію торгівлі людьми; вересень 2010 р. - Конвенцію Ради 

Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Недержавні організації 

України працюють на міжнародному, загальнодержавному, а також на 

місцевому рівнях. 

У цій сфері найбільш впливовими є Рада Європи, ЄС, Організація 

Об’єднаних Націй та її агенції (Рада безпеки, програма розвитку ООН, 

ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ), Міжнародна організація з міграції, Організація з безпеки 

та співробітництва в Європі (ОБСЄ),  Міжнародна організація з міграції, 

Міжнародна програма викорінення дитячої праці (Міжнародної організації 

праці), Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна», 

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ, Всесвітній банк, 

Британська Рада тощо.   

Активну аналітичну діяльність у цьому напрямі здійснюють Академія 

наук вищої освіти України, Академія безпеки відкритого суспільства, Глобальна 

організація союзницького лідерства. 

Основними формами діяльності організацій у протидії торгівлі людьми є: 

допомога потерпілим від торгівлі людьми, тобто дії, спрямовані на реабілітацію 

та реінтеграцію потерпілих: сприяння у поверненні в Україну, надання 

медичної, психологічної, юридичної допомоги, працевлаштування 
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тощо; організація роботи “гарячих ліній” із  запобігання торгівлі людьми; 

ведення просвітницької роботи серед молоді, організація та проведення  

семінарів, конференцій тощо. 

Створення мережі організацій, які могли б надавати соціальну допомогу 

потерпілим, що постраждали від торгівлі людьми, за місцем їхнього 

проживання є неодмінною умовою ефективної соціальної допомоги.  

Відповідно до чинного законодавства соціальна активність громадян у 

сфері протидії злочинності здійснюється за напрямами: а) участі у діяльності 

громадських організацій; б) взаємодії з правоохоронними органами; в) 

неформальній реалізації громадського обов’язку [1]. 

Нині міжнародні організації як форма міжнародного співробітництва та 

багатосторонньої дипломатії відіграють надзвичайно важливу роль. Завдяки 

своїй базі і масштабам членства, міжнародні організації мають великі ресурси і 

технічний досвід. Партнерство з міжнародними організаціями дає істотне 

фінансування, професіоналізм, доступ до інформації, законність, вплив і 

визнання уряду і спонсорів. Ці та інші організації в межах своїх повноважень 

здійснюють вплив на органи влади з метою формування державної політики у 

сфері протидії торгівлі людьми в Україні та впровадження її в життя за власною 

активною участю. 

Оскільки торгівля людьми визнана міжнародною проблемою, вона не 

може бути розв'язана на рівні однієї України. Така боротьба потребує і 

національних, і міжнародних спільних дій та співробітництва – необхідно 

об'єднаними зусиллями перервати цей ланцюг насильства, що чиниться з метою 

трудової та сексуальної експлуатації.  
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АНАЛІЗ ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК ПРИ ВИРІШЕННІ 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ В СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ 
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Будь-якій людській діяльності, у тому числі й судово-експертній, властиве 

суб’єктивне ставлення до вчиненого. Судові експерти (в тому числі експерти-

почеркознавці) не застраховані від неправильних висновків. Помилки були і 

залишаються об’єктивною реальністю, що не виключає прагнення їх подолати 

та уникнути цілого комплексу негативних наслідків. 

Серед джерел доказів у всіх видах судочинства особливе місце належить 

висновку експерта, який дозволяє отримати саме науково обґрунтовані докази. 

Однак на діяльність експерта в процесі пізнання впливає цілий ряд як 

об’єктивних, так і суб’єктивних чинників, які можуть сприяти виникненню 

помилок. 

Аналіз практики експертних підрозділів МВС України, МЮ України 

свідчить, що помилкові висновки почеркознавчих експертиз зустрічаються 

достатньо часто. Можливість виникнення помилок залежить від різних причин: 

складність самого об’єкта дослідження – почерку та підпису; складність 

завдань, що вирішуються.  

Експертні помилки при проведенні судово-почеркознавчих досліджень, як 

правило, пов’язані з недоліками методичного характеру, які відносяться до 

виділення й оцінки ідентифікаційних ознак почерку та підпису, а також 

використання недостатньої кількості і неналежної якості порівняльного 

матеріалу.  

Виявлення всіх збігів і розбіжностей ознак, а також визначення  частоти 

зустрічальності окремих варіантів співпадаючих ознак – необхідний етап у всіх 

випадках проведення почеркознавчих досліджень. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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Так, наприклад, при дослідженні звичайного (незміненого) почерку 

найбільш частими причинами необґрунтованих висновків є невміння виявляти, 

вивчати і оцінювати ідентифікаційні ознаки почерку з урахуванням їх стійкості, 

частоти зустрічальності, взаємозалежності та варіаційності. 

При формулюванні позитивного висновку експерт включає до сукупності 

суттєві співпадаючі ознаки, завдяки яким сукупність стає індивідуальною. При 

формулюванні негативного висновку експерт включає до сукупності стійкі 

ознаки, що розрізняються, які свідчать про іншу систему рухів при виконанні 

досліджуваного тексту, у порівнянні з навичкою особи, зразки почерку якої 

надані для порівняння. 

Основні недоліки при дослідженні такого виду об’єктів зводяться до 

наступного: у досліджуваному почерку виявляються тільки співпадаючі ознаки 

або тільки такі, що розрізняються, у той час як є ті й інші; невірно оцінюються 

ознаки, в результаті чого ознаки, що розрізняються, оцінюються як співпадаючі. 

Це особливо часто спостерігається у разі виявлення декількох варіантів ознак 

почерку без урахування частоти зустрічальності варіантів ознак; взагалі не 

виявляються розбіжності ознак, які мають місце у порівнюваних об’єктах, або 

виявляються у неповному обсязі; не враховується мала інформативність 

співпадаючих ознак; не враховується характер прояву співпадаючих ознак, 

тобто їх приблизність. У цих випадках такі ознаки оцінюються як варіанти, які 

не проявилися у почерку особи, із зразками якої відбувається порівняння. В 

дійсності ж вони є ознаками почерку іншої особи;  не звертається увага на те, 

що збіги є лише  частковими, тобто проявляються у буквах, які суттєво 

розрізняються за іншими ознаками. 

Не завжди точно визначається завдання дослідження. У процесі огляду й 

вивчення досліджуваного об’єкту необхідно вирішити питання, чи виконаний 

весь текст однією особою та чи можна розглядати його як єдиний почерковий 

матеріал тощо. При дослідженні схожих почерків слід звертати увагу на 

виявлення всіх збігів і розбіжностей, а також, що особливо важливо, на різну 

частоту зустрічальності окремих варіантів співпадаючих ознак. 

У ряді випадків експерти неповно виявляють співпадаючі ознаки і такі, 

що розрізняються, не звертаючи увагу на різну частоту зустрічальності 

варіантів співпадаючих ознак, і тому невірно оцінюють встановлені ознаки. Це 

призводить до необґрунтованих висновків. 

При дослідженні зміненого почерку, як показує практика, необґрунтовані 

висновки бувають обумовлені тим, що деякі експерти слабо орієнтуються в 

ознаках незвичайного виконання рукописів (підписів), а також у ступені і 

характері виразності змін, які при цьому настали. 

Будь-яка зміна почерку (навмисна чи ненавмисна) пов’язана зі зміною 

навичок письма і тягне за собою зміну ознак почерку. Однак, ступінь і характер 

змін, що настали, залежить від різних факторів, які впливають на почерк 
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(навмисне викривлення, наслідування, психічний стан, хвороба, незвична поза 

при письмі тощо), і можуть проявлятися по-різному. 

Відомо, що ознаки зниженої координації рухів – це загальна риса 

незвичайного виконання. Проте ознаки зниженої координації різняться за 

ступенем і характером виразності в залежності від причини, яка діє на почерк, і 

особливостей почерку конкретної особи (виробленість, будова). 

Слід відмітити, що при дослідженні підписів, в основному, мають місце ті 

ж недоліки, що й при дослідженні почерку.  Як відомо, підпис є найбільш 

складним почерковим об’єктом. Складність вирішення завдань щодо 

дослідження підпису обумовлена: обмеженим об’ємом почеркової інформації, 

яка міститься у підпису, варіаційністю ознак у зразках, складністю однозначної 

оцінки виявлених збігів і розбіжностей ознак, невиразністю ознак незвичайного 

виконання. 

Експерти не завжди встановлюють ознаки незвичайного виконання 

підписів, іноді надають їм однобічне пояснення, особливо у випадках їх слабкої 

виразності. Виявляючи ознаки незвичайності, експерти іноді не  перевіряють їх 

наявність у зразках, у зв’язку з чим появу цих ознак невірно пов’язують з 

фактом наслідування. 

У ряді випадків, ідентифікаційні ознаки, які відобразилися у підписах, 

експерти вивчають неповно і непослідовно. Це не дозволяє прослідкувати не 

тільки помітні збіги і розбіжності ознак, але  й всі сполучення окремих ознак. 

Повне дослідження виявлених ознак в їх сукупності дає більш цінну 

інформацію, аніж та, яка отримана у результаті вивчення окремо взятих ознак.  

Іноді експерти припускаються порушень методичного характеру як щодо 

виявлення ідентифікаційних ознак, так і щодо відображення їх у висновку: у 

сукупність включаються малоінформативні ознаки у невеликій кількості; не 

враховується приблизність збігів. 

Суттєві  недоліки зустрічаються і при дослідженні підписів, які виконані з 

наслідуванням. Як правило, у таких підписах спостерігається зовнішня 

схожість, деяке зниження координації рухів, уповільнення темпу  письма й, 

поряд з цим, стійкі розбіжності окремих ознак. Задача експерта при такого роду 

дослідженнях – визначити ознаки наслідування. 

До обставин, які ускладнюють вирішення завдань почеркознавчої 

експертизи, відноситься малий об’єм графічної інформації, який обумовлений 

короткістю запису (підпису). У цих випадках оцінка ускладнена, тому що 

неможливо прослідкувати стійкість ознаки, її варіаційність. Іноді невірно 

визначається інформативність почеркового матеріалу, який міститься у об’єкті. 

Особливо у випадках, коли мова йде про встановлення виконавця 

неавтентичного підпису. Обмежуються фразою: «Підписи прості, короткі, а 

тому не містять достатньої кількості почеркового матеріалу». У дійсності в 

багатьох випадках завдання можна вирішити. У короткому запису важко 

виявити індивідуальний комплекс ознак. Тому у цих випадках дослідження слід 
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проводити не тільки відносно окремих букв і ознак, але по ланцюжку, за 

формою рухів у зв’язках між буквами, тобто використовувати так звані 

інтегративні ознаки. 

Почерк, не дивлячись на певну стійкість, може зазнавати змін. Це 

залежить від багатьох причин: від зміни зовнішньої обстановки письма; зміна 

внутрішнього стану;  незвичні для виконавця задачі, а також намір на зміну 

почерку з метою маскування. Тому велике значення мають зразки почерку і 

підписів, які надаються для дослідження. Обов’язковою вимогою при 

проведенні дослідження є наявність достатньої кількості зразків і, головне, 

чітко повинна бути встановлена їх достовірність. Наявність недостовірних 

зразків часом призводить до грубої експертної помилки. Особливо слід 

відмітити небезпеку проведення дослідження тільки за експериментальними 

зразками. По-перше, важко прослідкувати стійкість ознак почерку у зразках, не 

можна прослідити всі можливості почерку передбачуваного виконавця. Як 

правило, відображається один варіант почерку або підпису. Не можна 

виключити і навмисної зміни почерку при отриманні експериментальних 

зразків. Також наявність у розпорядженні експертів тільки експериментальних 

зразків почерку і  підпису не дає можливості вияснити і той факт, як писала 

особа у момент виконання досліджуваного об’єкту. Як результат – це може бути 

причиною помилки.  

І, нарешті, помилки, що зустрічаються при  обґрунтуванні ймовірного 

висновку. Як і будь-який інший, він повинен бути правильно обґрунтований. 

Інакше знижується доказове значення висновку експерта. Якщо експерт 

приходить до позитивного ймовірного висновку, не дивлячись на наявність 

деяких розбіжностей, то, формулюючи його, необхідно хоча б у ймовірній 

формі пояснити, чому ознаки, які формально суперечать висновку, не 

впливають на вирішення питання. Коли ж появу розбіжностей пояснити не 

вдається, експерт повинен зробити висновок про неможливість вирішення 

питання по суті. 

 

 

А.Ю. Сидоренко, 

аспірант ХНУВС 

  

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ 

ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

В Рекомендаціях з питань підготовки, державної реєстрації та обліку 

відомчих нормативно-правових актів, затверджених постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 27.03.1998 № 3 (п. 1.1), вказано, що до 

відомчих нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, 

відносяться акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; 
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відділів, управлінь, інших служб обласних, Київської і Севастопольської 

міських державних адміністрацій, центральних та місцевих органів 

господарського управління і контролю - це накази, постанови, розпорядження, 

рішення, положення тощо, що містять правові норми (правила поведінки), 

розраховані на невизначене коло осіб, підприємств, установ, організацій і 

неодноразове застосування незалежно від строку дії (постійні чи обмежені 

певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться [1]. 

В науково-теоретичній площині поняття «відомчий нормативний акт» 

визначається як підзаконний нормативний акт, що видається в межах 

компетенції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, служби, 

відомства), який містить похідні норми, що розкривають і конкретизують 

первинні норми, приймаються на їх підставі, спрямовані на їх повне і точне 

виконання [2]. Відповідно, й призначення відомчих нормативно-правових актів 

полягає у: встановленні права одного суб’єкта відповідно до обов’язку іншого; 

роз’ясненні, конкретизації змісту (значення) прав або обов’язків, викладених у 

законі в загальних рисах; розширенні (звуженні) змісту права одного суб’єкта і 

звуженні (розширенні) права іншого; введенні нових або доповненні старих 

вимог для здійснення суб’єктом свого права; роз’ясненні, конкретизації змісту 

(значення) контрольної функції органу управління, який перебуває у сфері 

відання міністерства, комітету, відомства [2]. 

І.М. Вороніна, досліджуючи теоретико-методологічні засади 

вдосконалення відомчої нормотворчості в умовах трансформації перехідного 

суспільства, наголошує на тому, що у науковій літературі майже не існує 

розбіжностей стосовно розуміння юридичної природи та сутності відомчого 

нормативно-правового акту [3]. Разом з тим, таке ствердження серед теоретиків 

права неможливо вважати абсолютним. Ю.Г. Арзамасов з цього приводу вказує 

на те, що «навіть у такій фундаментальній роботі «Механизм правового 

регулирования в социалистическом государстве» проф. С.С. Алексєєв лише 

відмічає важливе значення в цьому механізмі підзаконних актів, в т.ч. 

інструкцій, окремих відомств, але питання їхньої природи та місця в правовому 

регулюванні, співвідношення з іншими нормативними актами залишилися без 

відповіді» [4]. 

Поряд з цим Ю.Г. Арзамасов зауважує, що аналіз нормотворчої 

компетенції органів виконавчої влади не дає однозначної відповіді на питання: 

чи є відомчий нормативний акт джерелом права? Між іншим вирішення цієї 

теоретичної проблеми сприяє повноцінному розкриттю правової природи 

відомчих нормативних актів. Розмірковуючи про феноменологію цих актів, цей 

вчений підкреслює, що вони не можуть бути джерелами правоутворення, 

іншими словами, вони не формують дух та букву нової норми права [4].  

З тим, що подібні акти не породжують нові норми права погоджується 

А.О. Рибалкін. Він стверджує, що внутрішньовідомчі акти нормативного 

характеру, являючись юридично оформленим результатом трансформаційного 
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втілення волі законодавця на рівень організації внутрішньовідомчого 

управління, не мають самостійного статусу свого встановлення. Вони 

встановлюються лише у випадках, передбачених законом. Ця умова містить у 

собі два основних моменти [5, с. 97]. По-перше, для встановлення 

внутрішньовідомчого акту нормативного характеру необхідна наявність 

законодавчих норм, що визначають умови створення, способи оформлення, 

форми застосування і т. д. даних актів. Окрім цього, закон має чітко 

передбачати умови, цілісний прояв яких реальності призводить до виникнення, 

зміни або скасування внутрішньовідомчих нормотворчих відносин [5, с. 98].  

По-друге, для встановлення внутрішньовідомчого акту нормативного 

характеру необхідна наявність законодавчої норми (законодавчих норм), що 

виступає в якості керівної основи, відправного встановлення (застосовуючи 

поняття «відправне встановлення» ми не маємо на увазі, що відповідні норми 

законів не можуть містити правил поведінки) по відношенню до змісту даного 

акту [5, с. 98].  

Звідси важливий висновок: внутрішньовідомча нормотворчість виступає 

формою реалізації законів двох видів:  

1) що встановлюють умови та порядок здійснення 

внутрішньовідомчих нормотворчих відносин; 

2) що являються основою для змісту внутрішньовідомчого акту 

нормативного характеру, який створюється або, по-іншому, що являються 

юридично оформленою волею законодавця, яку необхідно трансформувати у 

внутрішньовідомчу норму, яка дістає виразу у формі внутрішньовідомчого акту 

нормативного характеру [5, с. 98]. 

Із цього слідує наступний висновок: незважаючи на те, що відомчі 

нормативні акти виконують ти ж самі функції, як і всі інші нормативні акти, що 

мають вищу юридичну силу (створюють, змінюють, доповнюють, а в деяких 

випадках й скасовують норми права) їх необхідно вважати суто джерелом 

позитивного права (законодавства), призначенням якого є вирішення 

конкретних прикладних юридичних питань.  

Не менш складною та маловивченою у вітчизняній юридичній науці є 

проблема формування предметних зв’язків між відомчими нормативними 

актами та нормативними актами, що мають вищу юридичну силу. Як було 

зазначено раніше, як правило, відомчі нормативно-правові акти видаються на 

виконання законів. Водночас, в Україні, а також у більшості пострадянських 

країн de facto сформувалася практика видання відомчих нормативно-правових 

актів із значним запізненням, що призводить до того, що положення 

новоприйнятих законів не можуть бути реалізовані. Як зазначає з цього приводу 

зазначає А.А. Івашкова, однією з причин такої ситуації є те, що підготовка 

відповідних відомчих актів, як правило, починається тільки після 

оприлюднення та набуття чинності законом. Звідси, норма відомчого акту не 

може бути прийнята наперед у відсутності норми закону [6]. 
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Необхідно також враховувати, що зв'язок між законом та відомчим 

нормативно-правовим актом, який встановлюється за допомогою різних форм 

розвитку і конкретизації, носить ступінчастий характер, через те, що закон та 

відомчий акт - це акти різних за юридичною силою рівнів. Використання форм 

розвитку і конкретизації положень закону направлено, в першу чергу, на 

реалізацію певних положень закону. За допомогою цих форм в нормах відомчих 

правових актів відображається маса різного роду подробиць, характерних рис і 

особливостей суспільних відносин, які з об'єктивних причин не можуть бути 

опановані безпосередньо в межах закону [6]. 

Використання цих форм для встановлення оптимального співвідношення 

закону з відомчим нормативно-правовим актом не обмежується суто техніко-

юридичною, процедурною стороною нормотворчої діяльності. Це складна, 

комплексна діяльність, пов'язана з встановленням взаємозв'язків між законом і 

відомчим нормативно-правовим актом, яка вимагає узгоджених дій не тільки з 

боку нормотворчих органів, що приймають підзаконні нормативні правове акти, 

але і з боку законодавчих органів, які при виданні закону повинні 

усвідомлювати необхідність майбутнього розвитку та деталізації його 

положень. Необхідність використання форм розвитку і конкретизації найбільш 

оптимально та доцільно визначати спочатку на стадії підготовки проекту 

закону. В подальшому, використання форм розвитку і конкретизації 

виявляється на стадії виявлення об'єктивних потреб у виданні компетентним 

нормотворчим органом відомчого нормативного правового акту. В одному 

випадку така потреба викликана прямою вказівкою в законі, де прямо 

зазначається, що конкретне відомство для врегулювання зазначеного в законі 

питання видає відомчий нормативний акт. В іншому випадку зацікавлене 

відомство (в межах компетенції та виходячи з практичної потреби) само 

визначає необхідність видання такого підзаконного акту з питання, 

врегульованого в законі [6]. 

Також, кажучи про сутність відомчих нормативно-правових актів, 

дослідники звертають увагу на те, що відомчі нормативні акти неоднорідні, як 

за формою, так і за іншими критеріями, що дозволяє окреслити проблему 

необхідності розробки загальної багаторівневої класифікації відомчих 

нормативних актів, створення якої також буде сприяти визначенню їхньої 

правової природи [4]. Цим погоджується А.О. Рибалкін, який вважає, що 

сьогодні функціонально-регулятивна роль правових основ створення відомчих 

нормативно-правових актів явно недостатня і досі актуальним є питання про 

види відомчих нормативних актів, що створюються. Відсутність на 

законодавчому рівні впорядкованого переліку видів актів, які видаються 

міністерствами та відомствами, призводить не лише до безсистемності та 

стихійності у всьому нормотворчому процесі, але нерідко перед цими органами 

постає питання про те, в акті якого конкретного виду слід вміщувати той чи 

інший нормативний припис [5, с. 98].  
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Внести ясність, як застосовувати Державні стандарти щодо системи 

управління якістю покликана Настанова щодо застосування ДСТУ ISO 9001 − 

2001 «Системи управління якістю. Вимоги» [1] в органах виконавчої влади, яка 

затверджена наказом Держспоживстандарту України від 30 червня 2009 року 

№ 235 [2]. 

Призначення цього документа − забезпечити органи виконавчої влади 

рекомендаціями щодо застосування ДСТУ ISO 9001−2001 «Системи управління 

якістю. Вимоги» [1] на комплексній основі.  
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Основними складовими побудови системи управління якістю (далі – 

СУЯ) в  центральних органах виконавчої влади (далі – ЦОВВ) є: визначення 

цілей та завдань побудови СУЯ; організаційне забезпечення побудови СУЯ та 

розподіл відповідальності; навчання та мотивація персоналу при побудові СУЯ;  

визначення споживачів і послуг ЦОВВ; перший етап побудови – проведення 

обстеження та визначення структури СУЯ; визначення основних процесів СУЯ;  

удосконалення системи планування та аналізу діяльності ЦОВВ;  розроблення 

документації СУЯ; впровадження СУЯ; подальше удосконалення СУЯ. 

Передумовою для успішного розроблення СУЯ є відповідно п. 5.1 

Настанови [2] правильне визначення послуг, які надаються відповідними 

ЦОВВ, і на забезпечення якості яких повинна бути спрямована СУЯ. Ця робота, 

крім іншого, є психологічно складною для персоналу ЦОВВ, який не звик 

сприймати свою діяльність як надання послуг, які повинні задовольняти 

потреби споживачів. 

Як зазначено п. 8.3 Настанови [2] при розробленні документованих описів 

процесів треба враховувати наявність внутрішніх документів. Частина з них 

може бути повністю або частково анульовані, оскільки їх змістовна частина 

буде дублювати зміст документованого опису процесу. Але інша частина 

повинна зберегтися і уточнювати порядок виконання певних кроків процесу. 

При цьому необхідно забезпечити чітку узгодженість документованого опису 

процесу і документів нижчих рівнів, наявність чітких посилань, відсутність 

протиріч або дублювань інформації. На нашу думку, можна застосувати іншу 

тактику у випадку, якщо у ЦОВВ діє добре розвинена структура внутрішніх 

нормативних документів, які узгоджені між собою та встановлюють чіткі дії 

при виконанні певного процесу. У такому випадку СУЯ можна будувати на вже 

існуючому фундаменті – внутрішніх документах, взявши їх за основу. При 

побудові СУЯ буде витрачено менше людських ресурсів та коштів. 

Документація зведеться до опису процесу та посилання у відповідності до якого 

нормативного документа, чи декількох документів він проводиться. Такий 

підхід значно скорить  час на розробку документації по СУЯ, особливо на 

першому етапі. Відсутня необхідність привчати співробітників до нової 

нормативної бази. Звісно повністю побудувати СУЯ на існуючій базі не 

вдасться, але використати її максимально просто необхідно, щоб перехід до 

системи управління якістю був більш плавним. Як кажуть «руйнувати не 

будувати». Побудова СУЯ без урахування існуючої нормативної бази може 

призвести до неузгодженості дій та нормативних документів, а також значного 

часу адаптації. Можливо навіть необхідно встановити відповідний перехідний 

період від старої моделі керівництва роботою органа до нової на базі системи 

управління якістю. 

Відповідно до рівнів запровадження СУЯ послуги, процеси по їх 

реалізації, аудит виконання цих процесів щодо найвищого рівня (державного чи 



 175 

загального) повинні бути визначені у законодавчих актах щодо діяльності 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Другий рівень побудови СУЯ в сфері науково-технічної діяльності 

(галузевий рівень) повинен бути передбачений Програмою запровадження 

системи управління якістю в науково-технічній діяльності та побудований на 

рівні органів виконавчої влади. 

СУЯ другого рівня це система управління переважно організаційними 

процесами щодо науково-технічної діяльності такими як планування, 

фінансування, нормативно-правове забезпечення, методичне забезпечення, 

координація і т.д. Система повинна базуватися на нормативно-правових актах у 

сфері науково-технічної діяльності. Також, система другого рівня є 

підсистемою загальної СУЯ органів виконавчої влади.  

СУЯ науково-технічної діяльності третього рівня є підсистемою систем 

першого та другого рівня та є, на наш погляд, найскладнішою. Це система, яка 

регулює якість безпосередньо науково-технічних досліджень та розробок в 

науково-дослідних установах. Цю систему умовно можна поділити на три 

системи: СУЯ проведення науковий досліджень в сфері науково-технічної 

діяльності; СУЯ виготовлення науково-технічної продукції; СУЯ правового 

забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності створеної під час 

проведення науково-технічних досліджень та розробок. 

Досліджуючи СУЯ у науково-технічній діяльності та визначаючи 

послуги, які надаються в цій сфері варто дещо дослідити саме поняття 

«послуга». Згідно Академічного тлумачного словника української мови 

«послуга» це – дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому; робота, 

виконувана для задоволення чиїх-небудь потреб; обслуговування [3, с. 341]. 

Отже, визначаючи послугу в системі управління якістю науково-технічної 

діяльності можна сформулювати її так «послуга – це робота виконувана для 

задоволення потреб споживача в науково-технічній сфері із створення 

відповідного наукового продукту (у вигляді виробу чи інформаційного товару: 

наукові рекомендації, аналітичні довідки, відповідні розрахунки чи 

обґрунтування тощо)». 

Тобто, по відношенню до органів виконавчої влади говорячи «послуга» 

ми маємо на увазі будь-яку роботу виконувану органом зі створення наукового 

продукту чи організації цього процесу, в тому числі в поняття «послуга» 

входять і адміністративні послуги, які надаються органами виконавчої влади. 

Звісно адміністративні послуги це лише складова загального поняття послуг, які 

надаються органом виконавчої влади та визначені нормативно-правовими 

актами. 

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги»  

[4] адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної 

особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 
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такої особи відповідно до закону. Суб’єктом звернення є фізична особа, 

юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг. 

Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший 

державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги. 

Н.Т. Гончарук та Л.Л. Прокопенко зазначають, що теорія публічних (і в 

тому числі адміністративних) послуг має різну поширеність і вагу в різних 

країнах. У тих країнах, звідки до нас прийшла ідея послуг, зокрема, в країнах 

Північної Європи та Північної Америки категорія «послуг» відносно публічного 

сектору є дуже популярною, але вживається в досить широкому значенні. 

Фактично йдеться про «публічні послуги», «послуги адміністрації», «послуги 

для громадян», «послуги для бізнесу» тощо. Акцент у них робиться не на 

юридичну складову, а на те що всі продукти (рішення, дії, консультації тощо) 

публічної адміністрації у відносинах з приватними особами є послугами [5, 

с. 26]. 

Для країн романо-германської системи права акцент на «послуги» в 

публічному секторі і в публічному праві є менш поширеним. Там категорія 

послуг, якщо і використовується, то виконує швидше політичне (ідеологічне), 

аніж правове значення. Причому у лідерів романо-германської системи права 

(насамперед у Франції та Німеччині) про український еквівалент 

«адміністративних послуг» в чистому вигляді також не йдеться. Достатньо 

оглянути і законодавство цих країн, і інформаційне наповнення офіційних веб-

ресурсів, щоб зрозуміти, що в цих країнах категорія «послуг» («публічних 

послуг», «послуг для громадян та бізнесу») теж включає в себе всю діяльність 

органів влади, починаючи від реєстрації місця проживання і видачі паспортів, і 

закінчуючи доступом до музеїв та бібліотек, продажем пакетів для сміття [5, 

с. 27]. 

Отже, це ще раз підтверджує наш висновок, що до поняття послуга 

необхідно включати всі функції органу виконавчої влади, які він здійснює у 

певнійц сфері суспільного життя, в тому числі в науково-технічній сфері.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Основним завданням нового Кримінального процесуального кодексу 

України є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 

міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 

жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб 

до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна 

правова процедура. 

Новий КПК містить чимало нововведень, і в першу чергу покликаний 

зрівняти права та обвинувачення в кримінальному процесі. 

Одним із таких новаторських є положення нового КПК, що передбачають 

можливість проведення досудового розслідування дистанційно, використанням 

сучасних телекомунікаційних можливостей, наприклад відеоконференції. 

Так, відповідно до ст. 232 КПК запроваджено можливість проведення 

допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. 

Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування 

можуть бути проведені у  режимі відеоконференції при трансляції з іншого 

приміщення у випадках: 

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому 

провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) необхідності вжиття заходів для забезпечення оперативності досудового 

розслідування; 

5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим 

суддею достатніми. 
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Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування 

приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі 

відеоконференції допиту згідно із статтею 225 КПК (допит свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні) – слідчим суддею з 

власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження чи 

інших учасників кримінального провадження. У разі, якщо сторона 

кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення 

дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя 

може прийняти рішення про його здійснення лише вмотивованою постановою 

(ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Рішення про здійснення 

дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме 

підозрюваний, не може бути прийнятим, якщо він проти цього заперечує. 

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних 

засобів і технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, 

а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна 

бути забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які 

беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані 

їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки, передбачені КПК. 

Крім, того, з метою забезпечення оперативності кримінального 

провадження, чинний КПК дає можливість слідчому, прокурору проводити 

опитування в режимі відео- або телефонної конференції. Підставами для цього є 

знаходження особи у віддаленому від місця проведення розслідування місці, 

хвороба, зайнятість чи інші причини, з яких особа не може без зайвих 

труднощів прибути своєчасно до слідчого, прокурора. 

У результаті проведення опитування з використанням відео- та 

телефонної конференції, уповноважена особа складає рапорт, у якому зазначає 

дату та час опитування, дані про особу опитуваного, дані про те, яким чином 

була підтверджена особа опитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв’язку, 

що використовувався опитуваним, а також обставини, які були ним 

повідомлені. 

Обов’язкової фіксації опитування за допомогою технічних записів аудіо- 

та відеозаписи не передбачається, вона проводиться в разі потреби. Визначення 

необхідності фіксації – це виключна компетенція слідчого, прокурора, тоді як 

право опитуваного заявити таке окреме клопотання або самому 

використовувати такі засоби в новому КПК не передбачено. 

Резюмуючи вищезазначене, слід сказати, що можливість проведення 

дистанційного досудового розслідування із застосуванням допомогою відео-, 

телефонної конференції є закономірним кроком по впровадженню в 

кримінальний процес сучасних технологій зв’язку та фіксації інформації. Це 

дозволяє заощаджувати сили, час і кошти всіх учасників досудового 

провадження. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ 

В УКРАЇНІ 

 

Конституцією України закріплено комплекс прав і свобод громадян 

України, серед яких вагоме значення відводиться праву брати участь в 

управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, 

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.  

Відповідно до ст. 21 Загальної декларації прав людини, прийнятої і 

проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 

1948 року воля народу повинна бути  основою  влади  уряду;  ця  воля  

повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах,  які  

повинні провадитись  при  загальному  і  рівному  виборчому  праві  

шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що  

забезпечують свободу голосування [3].  

Враховуючи досвід проведення виборчих кампаній, які відбувалися за роки 

незалежності України, особливого значення набула проблема правового захисту 

виборців. Необхідність удосконалення правового регулювання у сфері 

виборчого права та адміністративно-правового захисту виборців, зумовлена 

упровадженням демократичних засад, формуванням громадянського 

суспільства, наближення виборчого законодавства до міжнародних стандартів 

та засад загальноприйнятих для країн-членів Європейського Союзу [1, с. 2]. 

Дослідженням питань адміністративно-правового захисту учасників 

виборів і референдумів займалися такі учені, як: С. Я. Бурда,                                      

Т. М. Заворотченко, П. Р. Сеник та ін. При цьому нестабільність виборчого 

законодавства, необхідність забезпечення захисту виборців свідчить про 
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актуальність обраної теми дослідження. 

Метою статті є надання висновків та пропозицій, щодо удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення виборчих прав в Україні. 

Варто зауважити, що адміністративно-правове забезпечення потрібно 

розглядати у широкому та вузькому розуміннях. У широкому розумінні 

адміністративно-правове забезпечення – це упорядкування суспільних відносин 

уповноваженими на те державою органами, їх юридичне закріплення за 

допомогою правових норм, охорона, реалізація і розвиток. У вузькому значенні 

до основних елементів адміністративно-правового забезпечення слід віднести: 

1) об’єкт адміністративно-правового забезпечення; 2) суб’єкт адміністративно-

правового забезпечення; 3) норми права (норми адміністративного права); 

4) адміністративно-правові відносини та їх зміст; 5) гарантії, заходи, засоби, 

форми та методи адміністративно-правового забезпечення [2, с. 49]. 

Що стосується виборчих прав та обов’язків громадян України, то вони 

регулюються  Конституцією та відповідними нормативно-правовими актами, 

серед яких: Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 року № 8073-X, Кодекс адміністративного судочинства України від 6 

липня 2005 року № 2747-IV, Закон України «Про вибори Президента України» 

від 5 березня 1999 року № 474-XIV, Закон України «Про вибори народних 

депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI, Закон України «Про 

Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V, Закон України 

«Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VIII, Закон України «Про 

Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року № 1932-IV,  Постанова 

Центральної виборчої комісії «Про складання та уточнення списків виборців 

при одночасному проведенні виборів народних депутатів України та місцевих 

виборів» від 8 вересня 2014 року № 1561 та ін. 

Серед адміністративно-правових засобів виборчих прав громадян України 

слід виділити засоби переконання та примусу, а також засоби адміністративного 

судочинства. 

Виборче законодавство передбачає можливість захисту виборчих прав 

громадян шляхом звернення до відповідної виборчої комісії або до органу 

ведення Державного реєстру виборців чи суду. Так, Згідно з ч. 3 ст. 32 Закону 

України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV 

громадянин має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії 

або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за 

місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні 

попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, 

неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших 

осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність 

виборця самостійно пересуватися.  

Частиною 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України 

юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори 
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щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом 

референдуму. Такі спори щодо правовідносин віднесені до адміністративної 

юрисдикції незалежно від того, чи є у них стороною суб’єкт владних 

повноважень. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про вибори Президента України» 

зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться 

на підставі: 1) рішення суду, прийнятого у порядку та у строки, визначені 

Кодексом адміністративного судочинства України; 2) повідомлення органу 

ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення 

виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці. У день голосування зміни 

до уточненого списку виборців не вносяться.  

Стосовно виборів народних депутатів України ст. 42 Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI  

дане питання регулює таким чином, що у день голосування зміни до уточненого 

списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду. 

Що стосується виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних 

рад, сільських, селищних, міських голів та старост, то ст. 33 Закону України 

«Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VIII забороняє вносити 

зміни до уточненого списку виборців у день голосування. 

 Вважаємо, що положення ст. 35 Закону України «Про вибори Президента 

України» та ст. 33 Закону України «Про місцеві вибори», обмежують виборчі 

права громадян України. Пропонуємо внести зміни до ч. 3 ст. 35 Закону України 

«Про вибори Президента України», ч. 2 ст. 33 Закону України «Про місцеві 

вибори»  виклавши  положення вказаних законів наступним чином: «У день 

голосування зміни до уточненого списку виборців вносяться виключно на 

підставі рішення суду». 

 Статтею 173 Кодексу адміністративного судочинства України 

передбачено право звернутися з адміністративним позовом про уточнення 

списку виборців не пізніш як за два дні до дня голосування.  

З метою усунення перешкод у реалізації виборчого права, виборці повинні 

мати можливість подавати позовні заяви у день голосування, а вирішуватися 

такі спори судом мають невідкладно. 

Варто зазначити також про те, що відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України 

«Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V особа, яка 

зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування 

Реєстру щодо включення себе або інших осіб до Реєстру, внесення змін до 

персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може 

оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в 

порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.  

При цьому оскарження на підставі ст. 32 Закону України «Про Державний 

реєстр виборців» відбувається за загальними правилами адміністративного 
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судочинства, оскільки у вказаній статті йдеться насамперед про уточнення 

даних Державного реєстру виборців [4, с. 230]. 

Такі положення законодавства не сприяють реалізації виборчого права 

громадян України, створюють перешкоди для участі виборців у виборчому 

процесі, оскільки встановлено загальні строки розгляду і вирішення 

адміністративної справи, а також необхідність сплати судового збору. 

Вважаємо, що положення ст. 173 Кодексу адміністративного судочинства 

України повинні також поширюватися на оскарження до адміністративного 

суду рішень, дій чи бездіяльності органу ведення Реєстру або регіонального 

органу адміністрування Реєстру щодо уточнення даних Державного реєстру 

виборців. 

 У цьому зв’язку питання уніфікації виборчого законодавства не втрачає 

своєї актуальності. Потрібно зазначити, що зареєстровано Проект Виборчого 

кодексу України від 4234-1 від 23 березня 2010 року, Проект Виборчого кодексу 

України від 4010а від 4 червня 2014 року, Проект Виборчого кодексу України 

3112-1 від 2 жовтня 2015 року. 

 Прийняття Виборчого кодексу України дозволило б урегулювати: 

– проблему суперечливості норм законодавства; 

– постійні зміни та перегляд законодавства; 

– питання передвиборної агітації; 

– чіткі виборчі процедури та однозначні підстави, зокрема при відмові у 

реєстрації. 

На сьогодні, крім недосконалого виборчого законодавства, серед проблем, 

які перешкоджають реалізації виборчих прав громадян є застосування 

«брудних» виборчих технологій. До методів таких виборчих технологій можна 

віднести: недопущення до реєстрації кандидата, зняття з реєстрації кандидата 

виборчою комісією чи судом, фальсифікація результатів виборів, зрив виборів, 

підкуп виборців і виборчих комісій, погрози та залякування виборців; 

кандидати-двійники, підроблені листівки, що ганьблять конкурентів, 

поширення дезінформації; порушення правил агітації, підтасування результатів 

виборів [5, с. 254]. Ю. Шведа серед видів «брудних» технологій особливо 

виділяє дискредитацію та компромат. При цьому сам компромат не є брудною 

технологією, тому що інформація, яка розкриває махінації чи навіть злочинну 

діяльність кандидата, – це «чиста» справа. Виборці повинні знати усю правду, 

наскільки чесним є претендент на виборну посаду. Якщо ж в основу 

компромату покладена вигадана й непідтверджена інформація про кандидата – 

то в цьому випадку мова йде про справу з брудними технологіями або 

інформаційним кілерством [5, с. 257–258]. 

Підсумовуючи вищевикладене, адміністративно-правове забезпечення 

виборчих прав громадян України можна визначити, як діяльність держави з 

упорядкування суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації 

конституційних виборчих прав громадян України, їх юридичне закріплення за 
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допомогою адміністративно-правових норм із застосуванням адміністративно-

правових гарантій, засобів, форм та методів. З метою захисту виборчих прав 

громадян України важливим є удосконалення виборчого законодавства, зокрема 

прийняття Виборчого кодексу, а також  внесення змін до існуючого 

законодавства, а саме: Закону України «Про вибори Президента України», 

Закону України «Про місцеві вибори» з приводу скасування заборони включати 

виборців у список виборців у день голосування. Необхідним є також внесення 

змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо можливості 

звернення виборців з позовом у день голосування та невідкладного вирішення 

судом адміністративних справ про уточнення списку виборців. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Екологічне право є однією з найбільш гуманістичних галузей вітчизняного 

права, метою якого є врегулювання комплексу суспільних відносин, 

спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. При 
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цьому найкращий результат може бути досягнутий  шляхом гармонізації 

національного екологічного законодавства, що передбачає розробку та 

прийняття єдиного кодифікованого акта, який регулював би цю сферу 

супільних відносин [1, с. 7].  

Потреба у такому правовому акті, як Екологічний кодекс України, є 

актуальною, оскільки чинний Закон України  «Про охорону навколишнього 

природного середовища», хоча фактично і залишається  базовим законом у 

сфері охорони довкілля, раціонального природокористування та  забезпечення 

екологічної безпеки, проте через зміни в соціальному, екологічному, 

економічному та правовому порядку вже не здатен повною мірою регулювати ті 

суспільні екологічні відносини, які виникають у суспільстві [2, с. 232]. 

Проблемою кодифікації екологічного законодавства займаються  вітчизняні 

вчені, серед яких В. І. Андрейцев, А. П. Гетьман, В.В. Костицький, 

М. В. Краснова, Ю. С. Шемшученко та ін. 

Так, А. П. Гетьман висловлює думку про те, що кодифікація екологічного 

законодавства України на сьогодні можлива виключно у формі Кодекса законів 

України про довкілля. Як стверджує вчений, саме за умови такої форми 

кодифікації, об’єднання законодавчих актів не буде механічним, а отримає 

змістовне наповнення принциповими положеннями існуючих кодексів  та 

законів і дасть змогу створити нову єдину законодавчу основу для подальшої 

правозастосовної діяльності. Таким чином, прийняття Кодексу законів України 

про довкілля  повинно завершити кодифікаційний процес у сфері регулювання 

екологічних суспільних відносин, створити законодавчу базу, яка буде 

адаптована до міжнародних принципів та стандартів. 

У свою чергу, Ю. С. Шемшученко досліджує перспективи розробки 

Екологічного кодексу України крізь призму права людини на безпечне довкілля, 

особливу увагу приділяючи  характеристиці правової складової механізму 

охорони навколишнього середовища [2, с. 245]. 

     На думку науковців, на сьогодні  створення Екологічного кодексу України 

може здійснитися  двома шляхами: 1) кодифікація лише некодифікованих 

законів України або 2) кодифікація як кодифікованих (Земельний, Водний, 

Лісовий кодекси України, Кодекс України про надра), так і некодифікованих 

законів України. Із прктичної точки зору шляхом використання другого підходу 

законодавець може створити більш чіткий, системний та узгоджений  

кодифікований акт. 

Так, з однієї сторони, якщо всі ці норми  зосередити в єдиному правовому 

акті під назвою «Екологічний кодекс України», то отримаємо громіздкий закон, 

який вміщує тисячі статей природоресурсного законодавства, що може 

призвести до певних  незручностей у його використанні. Проте, з іншої – це 

дасть можливість правозастосовчим органам та громадянам знайти всі необхідні 

аспекти правового  регулювання суспільних екологічних відносин щодо певних 

об’єктів у єдиному акті. 
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У ході процедури розробки та приняття Екологічного кодексу України 

законотворчим органам доведеться також ретельно вирішувати питання щодо 

подальшої долі підзаконних актів, які деталізують ті чи інші норми, в аспектах 

суперечності  з нормами Кодексу чи навпаки.  

Підвищення ефективності права в регулюванні відносин 

природокористування й охорони довкілля  в період ринкових реформ, вміле 

поєднання публічних і приватних способів впливу на забруднювачів при 

формуванні громадянського демократичного суспільства, облік традиційних і 

впровадження нових методів господарювання є одними з головних проблем 

модернізації законодавства, які також повинні віднайти своє правове 

закріплення в Екологічному кодексі України.  

Оскільки необхідність прийняття Кодексу зумовлена потребою у 

подальшій «екологізації» господарської діяльності,  правотворчому органу 

варто звернути увагу на посилення впливу державних заходів, спрямованих на 

забезпечення екологічної безпеки в країні, у тому числі законодавчих, які мають 

надати екологічній політиці в Україні системного характеру, активізувати 

діяльність у цій сфері суспільних відносин усіх органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування, а також відповідних громадських об’єднань. 

З огляду на те, що ключовою методологічною ідеєю Екологічного кодексу 

України має стати ідея закріпленого у ст. 50 Конституції України права 

громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля, на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди,  у Кодексі необідно чітко виписати 

систему екологічних прав громадян, а саме: на екологічну інформацію, участь у 

прийнятті екологічно важливих рішень, на набуття у власність та користування 

природних об’єктів за наявності правових для того підстав, право на екологічну 

освіту, об’єднання у громадські екологічні організації тощо [3, с. 297]. 

Також в Екологічному кодексі  України слід ретельно виписати механізм 

державного екологічного управління, тобто закріпити конкретні екологічні 

повноваження Верховної Ради України, Президента України і Кабінету 

Міністрів України, інших державних органів і органів місцевого 

самоврядування. Вирішуючи це питання, доцільно буде більш повно, ніж це є 

зараз, визначити правовий статус спеціально уповноважених державних органів 

у даній сфері –Міністерства екології та природних ресурсів України та 

Державної екологічної інспекції України. 

У Кодексі варто чітко закріпити принципові засади застосування до 

порушників екологічних норм цивільно-правової, кримінальної, 

адміністративної та дисциплінарної відповідальності, передбачити надійні 

гарантії відшкодування у відповідних випадках екологічної шкоди [5, с. 300].  

Таким чином, на сьогодні питання щодо прийняття Екологічного кодексу 

України залишається не вирішеним. Проте, відповідаючи на питання:  «Чи 

потрібен нам Екологічний кодекс?», можна дати схвальну відповідь, адже його 

розробка та  прийняття дасть змогу забезпечити систематизацію екологічного 
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законодавства, звільнення його від застарілих еколого-правових норм, усунення 

прогалин у правовому регулюванні охорони довкілля, приведення екологічного 

законодавства України у відповідність до міжнародних угод та норм, 

законодавства ЄС із питань охорони довкілля, раціонального 

природокористування  та  забезпечення екологічної безпеки. 
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ 

РЕФЕРЕНДУМУ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

В  країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) серед інститутів демократії 

важливе місце посідає референдум. В останні роки референдуми  сприймаються 

саме  як демократичний інструментарій вирішення таких політичних питань, як 

проголошення незалежності, здійснення конституційної реформи, визначення 

питань про входження до наддержавних політичних та економічних союзів та 

ін. Для легітимації  навіть безумовно вигідного та необхідного для певної країни  

проекту або  прийняття рішення  уряди прагнуть заручитися підтримкою 

власного народу, що є запорукою соціальної стабільності та гармонійного 

розвитку суспільства [1, с. 78]. 

Безумовно, правове регулювання інституту референдуму залежать від 

особливостей як політичної системи конкретної держави, так стану та рівня її 

економічного, соціального розвитку і є різним за своїм обсягом. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=17281
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В більшості країн ЄС на конституційному рівні окреслено предмет 

загальнонаціонального референдуму та коло питань, винесення яких на 

«обговорення»  заборонено (Греція, Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, 

Португалія, Словаччина, Угорщина). Крім того, в багатьох державах ЄС на 

конституційному рівні закріплено перелік обставин, за наявності яких 

проведення референдумів суворо забороняється. 

  Так, в Греції референдум щодо одного і того ж питання не може 

ініціюватись парламентом одного скликання більше, ніж один раз протягом 

строку повноважень парламенту. В Польщі загальнонаціональні референдуми 

не можуть проводитись протягом дії режиму надзвичайного стану та протягом 

90 днів після закінчення дії режиму надзвичайного стану. В Португалії 

референдуми не можуть проводитись у дні проведення виборів до 

Європейського парламенту, вищих органів держави, органів самоврядування та 

органів автономій [2].  

 В більшості держав-членів ЄС визначено порядок призначення 

загальнонаціональних референдумів (Австрія,  Італія, Іспанія, Латвія,  Польща, 

Португалія). На конституційному рівні в багатьох країнах ЄС (Італія, Латвія) 

право ініціювати загальнонаціональні референдуми надано не лише органам 

державної влади, але і самим виборцям. 

 В ряді випадків конституції окреслюють загальні засади правового 

регулювання референдумів та містять відсилочні норми до спеціального 

законодавства (Болгарія, Італія, Словаччина). 

Так у 2002 році в Голландії набрав чинності «Тимчасовий закон про 

референдум», який законодавчо закріпив інститут консультативного 

відхиляючого референдуму за ініціативою громадян на національному, 

місцевому рівнях, а також рівні провінцій. Термін дії цього закону мав 

закінчитися після внесення відповідних поправок до Конституції, проте термін  

дії закону був продовжений до 2005 року, поправки до Конституції протягом 

цього часу внесені не були. І лише  в 2015 році був прийнятий Голландський 

«Закон про консультативний коригуючий референдум», відповідно до якого  

було проведено Консультативний референдум Нідерландів щодо асоціації 

України і ЄС відбувся в Нідерландах 6 квітня 2016  року [3, с. 129]. 

 Порядок проведення референдумів в Кіпрі також регулюється на рівні 

звичайного законодавства, яке на практиці застосовувалося лише один раз.  

Ще однією особливістю конституційного регулювання референдумів є те, 

що основні закони визначають умови легітимності референдумів, що іноді може 

обмежити реалізацію права народу на вияв своєї волі. Наприклад, в Австрії, 

Данії, Польщі кількість виборців, що взяли участь у голосуванні і 

проголосували за питання, винесене на референдум, визначає рівень 

обов’язковості результатів референдуму. 

Проте у більшості випадків умовою легітимності прийнятих на 

референдумах рішень є участь у них більшості зареєстрованих виборців та/або 
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підтримка винесеного на референдум питання більшістю виборців, які взяли 

участь у голосуванні.  

В окремих конституціях також прямо закріплено принципи загальності, 

рівності права на участь у референдумах, а також таємності голосування на 

референдумах (Болгарія, Португалія, Франція).  

Слід відзначити й той факт, що у ряді держав ЄС на конституційному 

рівні закріплено також інститут місцевих референдумів (Болгарія, Данія, Італія, 

Іспанія, Польща, Словенія, Угорщина, Фінляндія). При цьому в Італії, Словенії, 

Польщі навіть окреслюється предмет місцевих референдумів (наприклад, в 

Італії – затвердження статутів регіонів, перегляд меж існуючих або створення 

нових регіонів) [4, с. 15].  

Отже,  хоча потенціал референдумів  «залишається нереалізованим у 

повній мірі», що зумовлено недосконалістю чинного законодавства про 

референдуми, все-таки XXI століття  ознаменувало продовження  розвитку та 

вдосконалення правової регламентації інституту референдуму у країнах ЄС, що 

підтверджується збільшенням кількості держав, які проводять референдуми з 

метою прийняття суспільно значущих рішень та затвердження певних проектів; 

збільшенням кола питань, що виносяться на  обговорення. А також у багатьох  

країнах  референдуми посідають важливе місце в системі стримувань і 

противаг, що забезпечує  гармонійне функціонування усіх гілок влади та участь 

у її здійсненні народу. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА 

ПРИКЛАДІ ДФС УКРАЇНИ 

 

Сучасний стан нормативно-правового забезпечення протидії корупції 

показує гостру необхідність виконання рекомендацій міжнародних 

антикорупційних моніторингових механізмів, про що наголошується, 

зокрема, у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти 

корупції, Групи держав проти корупції (GRECO), Антикорупційної мережі 

ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії, імплементації критеріїв у 

рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС та Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами – членами. Не зважаючи на досить 

велику кількість досліджень у даному напрямі, в Україні вони не 

відрізняються ґрунтовністю, а встановлені пріоритети визначалися на дещо 

інтуїтивному рівні.  

Основним завданням, що стоїть на сьогодні перед Урядом є 

організаційно-правове забезпечення розділення функцій запобігання, 

виявлення та протидії корупційним проявам в органах державної влади. Це 

випливає, у першу чергу із основних повноважень НАЗК, до яких віднесено 

обов’язок проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в 

діяльності державних органів. Разом із тим, залишається не вирішеним 

питання зворотного зв’язку, що є необхідною передумовою для реалізації 

такого завдання. 

Важливо відзначити, що функції запобігання та протидії корупції в 

ДФС України покладена на спеціальні підрозділи та керівників відповідних 

структурних підрозділів. Однак, з об’єктивних причин розставляються 

пріоритети запровадження та здійснення заходів, визначених стратегічними 

нормативно-правовими актами та планами їх реалізації відповідно до оцінки 

ефективності роботи того чи іншого підрозділу у наведеному напрямі 

(забезпечення статистичного підходу, а не практично-ефективного). 

Наведене визначає необхідність створення підрозділів, що реалізували б 

систему нормативно-закріплених заходів превенції корупції в ДФС України. 

Це надасть можливість чітко сформулювати завдання та плани заходів із 

ефективного запобігання корупційним проявам, процедуру їх реалізації, 

правові та неправові форми та методи діяльності таких підрозділів. Цінним 



 190 

є те, що такі підрозділи зможуть здійснювати моніторингову діяльність та 

вчасно звітувати керівникові/кам про стан запобігання корупції та усунення 

корупціногенних чинників в ДФС України поряд із спеціальними 

підрозділами власної безпеки. Існування єдиного підрозділу без чіткого 

розділення функціонального навантаження не дає можливості одночасно та 

вчасно здійснювати основні заходи, передбачені базовими концептуальними 

документами, поряд із додатковими заходами превенції (попередження).  

Варто відзначити, що більшість заходів із попередження корупції в 

ДФС України сформульовано таким чином, що не дає можливості 

прозвітувати про їх виконання, оскільки при формулюванні їх змісту 

використовуються багато оціночних категорій (термінів, понять), що 

негативно впливають на конкретність сприйняття керівниками, на яких 

покладена реалізація таких заходів. Наприклад: «Забезпечити», «Посилити», 

«Супроводжувати», «Зменшити», «Мінімізувати», «Проаналізувати», 

«Удосконалити», «Залучити», «Підвищити прозорість», «Спростити», 

«Запобігати», тощо. До того ж, за такого формулювання заходів, переважно 

увага звертається на приналежність (відповідність) їх до посадових 

інструкцій та інших документів, що визначають правовий статус керівників 

відповідно напрямів виконання завдань, покладених на ДФС, у яких по-

перше відсутні такі обов’язки, та взагалі, відсутні обов’язки щодо 

імплементації державних антикорупційних програм. Таким чином, 

превентивні заходи нині визнаються малоефективними, а це стає 

передумовою визначення неефективності роботи спеціальних підрозділів з 

протидії корупції, що методологічно невірно [1]. 

Необхідно закцентувати увагу на тому, що окреслена проблема не 

нова, зокрема вона існує і у деяких розвинених країнах світу, де успішно 

функціонують спеціальні органи/підрозділи по боротьбі з корупцією, які 

можливо умовно розділити на органи: із запобігання корупції та органи по 

боротьбі з корупційними злочинами (правопорушеннями) . 

Схожа з Україною, організаційна модель протидії корупції у 

податковій сфері існує у Нідерландах. Створена в складі податкової служби 

Міністерства фінансів та Міністерства економічних зв’язків – Фінансова 

служба розвідки, відстеження та економічного контролю, діяльність якої 

координується не керівником служби, а Національним прокурором із 

боротьби з корупцією [2].  

Цікавим для України варто визнати досвід Франції, оскільки там діє 

Центральна служба запобігання корупції (далі – ЦСЗК). На відміну від 

НАЗК України, наведений орган не є самостійним, а діє у межах 

Міністерства юстиції Франції, об’єднуючи у своїй структурі відряджених 

експертів з багатьох державних установ (органів) судової та 

адміністративної (виконавчої) влади. Основними видами діяльності даного 

структурного підрозділу є збір інформації про виникнення ризику корупції 
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та консультування осіб, які проводять розслідування справ, пов’язаних з 

корупцією. ЦСЗК Франції була створеною як «адміністративна служба із 

запобігання корупції». Консультантами ЦСЗК є кваліфіковані державні 

службовці з різних міністерств, судових та інших державних органів, 

наприклад податкової та митної служб, органів юстиції, національної 

поліції тощо. Працівники (члени) даного органу, відряджені (на підставі 

результатів таємного голосування) для проходження служби у відомстві, 

вважаються повністю незалежними. Згідно з регламентом ЦСЗК, контроль 

за її діяльністю проводиться у вигляді щорічного звіту Прем’єр-міністру та 

Міністру юстиції щодо ризиків виникнення корупції та практичні 

зауваження щодо розслідування кримінальних правопорушень. Поряд із 

звітом, основний контроль покладається на комітет підтримки діяльності 

ЦСЗК, до якого входять представники цілої низки органів державної влади 

та громадських організацій [2].  

Для досягнення позитивних результатів у боротьбі з корупцією у 

контролюючих органах необхідно забезпечити «прив’язку» 

антикорупційних механізмів до конкретних корупційних складових, 

зумовлених специфікою функцій і процедур, які здійснюють органи доходів 

і зборів та їх структурні підрозділи відповідно до покладених завдань. 

Керівники органів та структурних підрозділів ДФС мають чітко усвідомити 

мету, з якою запроваджуються ті чи інші антикорупційні заходи, визначити 

групи осіб, які здійснюють державні функції, та на яких спрямовані ці 

заходи, спрогнозувати бажаний результат від їх використання. 

У контексті запровадження чергового етапу антикорупційної реформи 

за фінансуванням ЄС, суттєвих змін до організації запобігання та виявлення 

корупції в ДФС України, важливим є визначення ролі та конкретних 

можливостей керівників як спеціально уповноважених підрозділів, так і 

інших структурних підрозділів ДФС України. При цьому важливо 

враховувати запровадження сервісної ідеології у діяльності контролюючого 

органу, яким є ДФС України. Це потребує структурного аналізу такої 

ідеології, розкриття реальних можливостей компонентів, обумовлених 

цілями і суперечностями. До структури ідеології сервісу належать такі 

організаційні елементи, які представляють у системі сервісу: професійну 

етику, соціально-практичну інтеграційність, необхідність службового 

обов’язку, інноваційні дії, випереджальну толерантність. Актуальним та 

важливим завданням постає аналіз вимог нормативно-правових актів до 

керівників щодо організації запобігання та виявлення корупції в ДФС 

України, визначення проблем (як правового, так і організаційного характеру) 

та визначення перспектив їх розв’язання з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду. 
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ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ 

ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

У Кримінальному кодексі України (далі – КК України) передбачена 

відповідальність за порушення прав у сфері інтелектуальної власності, зокрема: 

порушення прав на об’єкти авторського права та суміжних прав (ст. 176); 

порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію 

інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177); 

незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та 

сировини для їх виробництва (ст. 203-1); незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

контрольних марок (ст. 216); незаконне використання знака для товарів і 

послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження 

товару (ст. 229); незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231); 

розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232) [1]. З огляду на 

зазначене, відмітимо відсутність в положеннях КК України таких дефініцій як 

інтелектуальна власність, промислова власність та авторські права. 

Аналогічна ситуація склалася і цивільному праві. Так, у прийнятій в 

2003 році Книзі четвертої «Право інтелектуальної власності» Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України) відображено загальні положення цивільно-

правового регулювання суспільних відносин, які виникають у сфері 

інтелектуальної власності. Правові норми, які містяться у главі 35 ЦК України 

регулюють наступні питання: поняття права інтелектуальної власності; 

співвідношення права інтелектуальної власності та права власності; об’єкти і 

суб’єкти права інтелектуальної власності; підстави набуття зазначених прав; 

особисті немайновими і майновими права; строки чинності даних прав; порядок 

використання об’єктів права інтелектуальної власності; правовий режим 
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використання спільних та службових об’єктів права інтелектуальної власності; 

наслідки порушення вказаних прав та їх захист прав судом. Водночас, інші 

глави книги четвертої ЦК України регулюють норми, пов’язані з охороною прав 

на такі об’єкти права інтелектуальної власності, як об’єкти авторського права і 

суміжних прав; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські 

пропозиції; сорти рослин; породи тварин; комерційні (фірмові) найменування; 

торговельні марки (знаки для товарів і послуг); географічні зазначення 

(зазначення походження товарів) та комерційну таємницю. 

Проаналізувавши цивільні норми, що регулюють зазначену сферу, 

відмітимо прогалини у визначені правової категорії промислова власність та 

переліку об’єктів, які до неї відносяться. На відміну від національного 

законодавства України поняття «промислова власність» визначено в 

міжнародному праві. Так, відповідно до ст. 1 Паризькій конвенції про охорону 

ПВ від 20 березня 1883 року, яка набула чинності в України 25 грудня 1991 р. 

термін «промислова власність» розуміють в найбільш широкому значенні, що 

розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні 

слова, але і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної 

промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження. До 

об’єктів охорони промислова власність відносять патенти на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові 

найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, 

а також припинення недобросовісної конкуренції [3].  

Отже, враховуючи тлумачення поняття «промислова власність» в 

міжнародному документі, захисту в кримінальному праві підлягають тільки 

права на об’єкти промислової власності, які зазначені у двох статтях КК 

України – 177 та 229. Перша з них відноситься до злочинів проти особистих 

прав й свобод людини і громадянина, а друга – до злочинів, скоєних у сфері 

господарської діяльності.  

Об’єктом злочину за першою статтею є права ПВ щодо винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, 

сортів рослин, раціоналізаторських пропозицій. Його предметом є однойменні 

результати творчої діяльності людини. Інші предмети злочинних посягань на 

об’єкти ІВ кваліфікуються за ст. 176, 229 та 231 КК України [4, с. 395–399]. 

Слід відмітити, що потерпілими за ст. 177 КК України можуть бути: 

винахідник, який створив винахід чи корисну модель; автор промислового 

зразка; автор топографії інтегральної мікросхеми; автор сорту і власник патенту 

на сорт рослин; їх правонаступники; автор раціоналізаторської пропозиції.  

За ст. 229 КК України основним безпосереднім об’єктом є засади 

добросовісної конкуренції у частині обігу інтелектуальної продукції. 

Додатковими об’єктами злочину можуть виступати права та законні інтереси 

споживачів, право інтелектуальної власності. Предметом зазначеного злочину 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_123
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_123
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виступають три речі: знак для товарів і послуг; фірмове найменування; 

кваліфіковане зазначення походження товару. Для їх визнання предметом 

злочину існують певні особливості, які впливають на доведеність складу 

злочину [4, с. 570–575]. 

Підсумовуючи доходимо висновку, що в КК України не використовується 

поняття «промислова власність» – він лише оперує такими термінами як 

«винахід», «корисна власність», «топографія інтегральних мікросхем», «сорти 

рослин», «раціоналізаторська пропозиція», «знак для товарів і послуг», 

«фірмове найменування», «кваліфіковане зазначення походження товарів», 

«комерційна таємниця». Однак всі, ці об’єкти кримінально-правової охорони 

промислової власності є складовими поняття «промислова власність». 
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КРИТЕРІЇ ЗАХИСТУ МИТНИЦЯМИ 

ОБ’ЄКТІВ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Виходячи з норм митного законодавства України, всі результати творчої й 

інтелектуальної діяльності за умови набуття на їх прав інтелектуальної 

власності (далі – ПІВ) є спеціальним товаром, об’єктом зовнішньоекономічних 

угод, який може переміщуватися через митний кордон України. На відміну від 

звичайних товарів, товари, що містять об’єкти ПІВ, характеризуються деякими 

особливостями, що зумовлює необхідність здійснення спеціальних заходів при 

їх переміщенні через митний кордон України.  

З метою недопущення переміщення через митний кордон України 

контрафактних товарів, Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) веде 

митний реєстр об’єктів ПІВ, які охороняються відповідно до чинного 
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законодавства у сфері інтелектуальної власності [1, ст. 398, 544]. Такий реєстр 

надає право власнику об’єктів ПІВ, який має підстави вважати, що під час 

переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть 

бути порушені його майнові права на ці об’єкти, подати до ДФС заяву про 

сприяння захисту належних йому майнових ПІВ шляхом внесення відповідних 

відомостей до митного реєстру об’єктів ПІВ [1, ст. 398]. Порядок реєстрації в 

митному реєстрі об’єктів ПІВ регламентується наказом Міністерства фінансів 

України від 30 травня 2012 р. № 648 [2].  

Водночас, згідно зазначеного порядку до митного реєстру об’єктів ПІВ 

вносяться дані про об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення 

(зазначення походження товарів) та сорти рослин [2]. Цей перелік об’єктів ПІВ 

повність співпадай з переліком об’єктів ПІВ зазначений у п. 46 ст. 4 Митного 

кодексу України (далі – МК України) [1, ст. 4]. 

Порівнюючи список об’єктів ПІВ у митному і цивільному законодавстві, 

вбачаємо деяку невідповідність. Зокрема у МК України не зазначені такі 

об’єкти ПІВ як наукові відкриття, компонування (топографії) інтегральних 

мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, породи тварин, фірмові 

найменування, комерційні таємниці. Хоча в попередньому МК України 2002 р. 

зазначалися поняття «права інтелектуальної власності», «суб’єкти права 

інтелектуальної власності» та «об’єкти права інтелектуальної власності» в 

більш широкому розумінні, так як вони зазначалися у чинному законодавстві з 

питань інтелектуальної власності.  

Нині в митному реєстрі об’єктів ПІВ майже 94 % від всіх зареєстрованих 

об’єктів припадає на торговельні марки та промислові зразки (49 % та 45 % 

відповідно) і лише 5 % – на корисні моделі, 0,65 % – винаходи, 0,2 % – сорти 

рослин, 0,15 % – об’єкти авторського права [3]. З огляду на таке співвідношення 

об’єктів ПІВ в митному реєстрі, можемо констатувати відсутність 

реєстраційних записів в зазначеному реєстрі про об’єкти суміжних прав та 

географічні зазначення. Можливо причина такої ситуації вбачається в 

конкурентоздатності товарів, що містять ці об’єкти, або реєструванні 

географічних позначень, як знаків для товарів та послуг, порядок реєстрації 

яких зручніший ніж порядок реєстрації географічний позначень. Для прикладу, 

відмітимо, що широко відомі бренди «Моршинська», «Чернігівське», 

«Оболонь» зареєстровані в Україні не як географічні зазначення, а як знаки для 

товарів та послуг. Станом на 1 січня 2017 р. в Державному реєстрі України назв 

місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на 

використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів 

зареєстровано лише 42 об’єкти ПІВ як географічні зазначення [4]. Серед них 

найбільш відомі такі зазначення як мінеральні води: «Миргородська», «Поляна 

Квасова», «Словяновська», «Менська Остреч», «Трускавецька», вина ігристі: 
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«Новий світ», «Золота Балка», «Балаклава», та вина: «Таврія», «Меганом», 

«Магарач». 

Слід зауважити, що з підписанням Угоди про асоціацію Україна 

задекларувала захищати на своїй території географічні зазначення ЄС 

сільськогосподарського продукції та продуктів харчування, вин, алкоголю і 

ароматизованих вин [5, ст. 202(3); 202(4)]. Зі своєї сторони ЄС дозволяє Україні 

зберегти за собою право вживати у торгівлі певні назви, що є найменуваннями 

географічних областей у складі території країни, наприклад, таких як: Галичина 

(Галичина), Карпати, Таврія, Ірпінь, Чорноморський район, Люблинець, Троян, 

Русів, Драгово, Коса та ін. 

Відповідно до п. 2.6 Порядку реєстрації об’єктів ПІВ в митному реєстрі 

заявникові може бути відмовлено у реєстрації за таких умов: неподання 

документів у визначеному обсязі; невідповідності даних, наведених у поданих 

документах і заявці; відсутності у заявника правових підстав для звернення із 

заявою до ДФС та необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із 

захистом ПІВ; відсутності характерних ознак, які можуть бути 

проконтрольовані митницями під час ідентифікації товарів, що містять об’єкти 

ПІВ або неможливості їх ідентифікації методами, запропонованими 

правовласником [2]. Остатня умова вказує на звуження переліку об’єктів ПІВ в 

ст. 4 МК України, що в результаті обмежує права власників в їх захисті 

майнових прав. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, інтелектуальна власність становить 

об’єкт захисту органів доходів і зборів за таких критеріїв, зокрема: 1) результати 

інтелектуальної і творчої діяльності є об’єктом ПІВ, чіткий перелік яких 

встановлено митним законодавством; 2) наявні охоронні документи або відомості, 

що засвідчують майнові права на ці об’єкти ПІВ; 3) об’єкт ПІВ виражений у товарі 

матеріальної форми; 4) захист майнових ПІВ здійснюється тільки за умови їх 

чинності й лише на митному кордоні України; 5) органи доходів і зборів сприяють 

захисту ПІВ тільки на підставі внесення об’єктів ПІВ до митного реєстру; 

6) об’єкти ПІВ повинні мати характерні ознаки, які можуть контролюватися 

митницями під час ідентифікації товарів, що містять об’єкти ПІВ, при їх 

переміщенні через митний кордон. 

До того ж митниці сприяють захисту таких об’єктів ПІВ, як: торговельні 

марки, географічні зазначення, промислові зразки, об’єкти авторського права й 

суміжних прав, сорти рослин, винаходи та корисні моделі. Порівнюючи 

диспозицію ст. 4 МК України із ст. 420 ЦК України як основоположного 

нормативно-правового акта в регулюванні охорони прав інтелектуальної 

власності, виявлено, що дія ст. 4 МК України не поширюється на такі об’єкти, 

як наукові відкриття, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, 

раціоналізаторські пропозиції, породи тварин, фірмові найменування, 

комерційні таємниці. Зазначено, що така юридична колізія порушує гарантовані 

Конституцією України права людини на захист прав інтелектуальної власності. 
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На нашу думку для її усунення пропонуємо розширити цей перелік об’єктів в 

МК України та викласти п. 46 ч. 1 ст. 4 «Визначення основних термінів і 

понять» МК України в такій редакції: «46) об’єкти права інтелектуальної 

власності – об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення 

(зазначення походження товарів), сорти рослин, фірмові найменування та 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМ ГАРАНТИРОВАНИЯ 

ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УКРАИНЕ И  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Создание эффективной системы гарантирования вкладов физических лиц 

возможно путем сравнительного анализа национального законодательства с 

законодательством, действующим в других странах, что позволяет перенять из 

него положительные элементы и, избегая отрицательных, адаптировать 

международный опыт к условиям Украины. Исходя из этого, представляется 

целесообразным изучить особенности законодательства, регулирующего защиту 
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прав и законных интересов вкладчиков банков Республики Беларусь, которая 

является торговым и финансовым партнером Украины.  

В Украине основными законодательными актами, регулирующими 

систему гарантирования вкладов, являются: Закон Украины «О системе 

гарантирования вкладов физических лиц» от 23.02.2012 г. № 4452-VI [1] (далее 

– ЗУ) и Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. 

№ 2121-III; в Республике Беларусь – Закон Республики Беларусь «О 

гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» 

от 08.07.2008 г. № 369-3 [2] (далее – ЗРБ), Банковский кодекс Республики 

Беларусь от 25.10.2000 г. № 441-3 и Декрет Президента Республики Беларусь 

«О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на 

счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)» от 04.11.2008  г. № 22. 

Приоритетными целями развития законодательных баз в сфере 

гарантирования вкладов физических лиц, как в Украине, так и в Республике 

Беларусь, являются защита прав и законных интересов вкладчиков банков, 

стимулирование привлечения средств населения в банковскую систему (ч. 2 

ст. 1 ЗУ, ст. 1 ЗРБ). 

В Украине, согласно ст. 3. ЗУ, специальные функции в сфере 

гарантирования вкладов физических лиц, выведения неплатежеспособных 

банков с рынка и ликвидации банков возлагаются на Фонд гарантирования 

вкладов физических лиц (далее – Фонд), в Республике Беларусь, согласно ст. 

17 ЗРБ, функции по аккумулированию обязательных взносов банков для 

формирования резерва, управления резервом и выплате физическим лицам 

возмещения банковских вкладов (депозитов) возлагаются на Агентство по 

гарантированному возмещению банковских вкладов (далее – Агентство). 

Следует отметить, что и Фонд и Агентство – экономически самостоятельные 

учреждения, не имеющие целью получение прибыли, а их имущество является 

объектом права государственной собственности. 

Согласно действующему законодательству Украины и Республики 

Беларусь все банки, имеющие лицензию, обязательно являются участниками 

системы гарантирования вкладов (кроме ПАО «Государственный 

сберегательный банк Украины» в Украине, все вклады физических лиц в 

котором защищены государством) (ч. 1 ст. 17 ЗУ, ст. 2, 11 ЗРБ). 

Средства Фонда и резерва Агентства формируются за счет обязательных 

начальных и регулярных взносов (сборов) банков, доходов от инвестирования в 

государственные ценные бумаги, процентов начисленных по остаткам средств 

на счетах в Национальном банке, пени и штрафов, взимаемых с банков в случае 

просрочки внесения регулярных взносов, а также иных источников, не 

запрещенных законодательством (ст. 19 ЗУ, ст. 21 ЗРБ). 

В Республике Беларусь размер учетного (начального) взноса в резерв 

Агентства составляет 0,5% от размера нормативного капитала банка; размер 

календарного (регулярного) взноса рассчитывается поквартально в размере 
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0,3% остатка привлеченных банком банковских вкладов физических лиц (ст. 13 

ЗРБ); в Украине размер начального сбора участника Фонда – 1% от размера 

уставного капитала (ст. 21 ЗУ); размер базовой годовой ставки регулярного 

сбора Фонда составляет 0,5% (0,125% в квартал) от средневзвешенной годовой 

суммы остатков на счетах банковских вкладов и процентов по ним в 

национальной валюте и 0,8% (0,2% в квартал) – в иностранной валюте (ст. 22 

ЗУ). Стоит отметить, что в белорусской системе гарантирования сохранности 

денежных средств физических лиц, в отличие от украинской, отсутствует 

дифференцированный подход к установлению календарных (регулярных) 

взносов банков. 

В Украине возмещение вкладов в иностранной валюте Фондом 

осуществляется только в национальной валюте после перерасчета суммы вклада 

по официальному курсу гривны (ч. 5 ст. 26 ЗУ), в Республике Беларусь 

возмещение вкладов в иностранной валюте Агентством осуществляется в 

валюте вклада или, по желанию физического лица, в белорусских рублях по 

официальному курсу (ст. 8 ЗРБ). 

В Республике Беларусь после выплаты Агентством возмещения 

банковских вкладов физическим лицам к нему переходит принадлежавшее этим 

лицам право требования к банку в размере выплаченного возмещения (ч. 1 ст. 7 

ЗРБ). Также ст. 4 ЗРБ предусматривает возможность удовлетворения 

требований вкладчика банком самостоятельно (без обращения вкладчика в 

Агентство). В Украине осуществить возмещение вклада в соответствии с 

возложенными на него специальными функциями может только Фонд за счет 

сформированных средств. 

В Республике Беларусь обязательство по возмещению банковских вкладов 

возникает у Агентства со дня получения банком уведомления Национального 

банка Республики Беларусь о принятии решения об отзыве лицензии (ст. 4 ЗРБ). 

Агентство принимает заявления физических лиц о выплате возмещения 

банковских вкладов в течение двух лет с даты возникновения у него 

обязательства по возмещению банковских вкладов. Согласно ст. 6 ЗРБ выплата 

физическому лицу возмещения банковского вклада (депозита) осуществляется в 

течение одного месяца с даты подачи в Агентство заявления о его выплате или в 

течение 3-х месяцев в случае привлечения в установленном порядке бюджетных 

займов в целях покрытия недостатка средств резерва Агентства. 

В Украине момент выплаты по вкладам наступает: для вкладчиков, срок 

действия договоров которых уже закончился, и по договорам на вклады до 

востребования – в течение 20 рабочих дней со дня начала процедуры выведения 

банка с рынка временной администрацией, назначенной Фондом; для 

вкладчиков по договору, срок действия которого еще не истек, – в течение 5 

рабочих дней со дня получения Фондом решения Национального банка 

Украины про отзыв банковской лицензии и ликвидацию банка. Решение 

Национального банка Украины про отзыв банковской лицензии и ликвидацию 
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банка принимается по результатам работы временной администрации по 

выведению банка с рынка (назначается Фондом на срок не более 30 дней). 

Временная администрация вводится после получения Фондом решения 

Национального банка Украины о неплатежеспособности проблемного банка. 

Следовательно, возмещение вкладов начинается через 2 месяца после 

возникновения проблем у вкладчиков с изъятием собственных средств с 

банковских вкладных счетов.  

Следует отметить, что Фонд в Украине наделен большими полномочиями 

в системе гарантирования вкладов физических лиц по сравнению с Агентством 

в Республике Беларусь. В частности, согласно ст. 20 ЗРБ Агентство имеет право 

запрашивать у Национального банка бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

аудиторские заключения по годовым, внутригодовым отчетам, иной отчетности 

банков, а также иную необходимую для выполнения своих функций 

информацию о деятельности банков. В то время как Фонд, являясь регулятором 

системы гарантирования вкладов, получает эту информацию напрямую от 

банков на регулярной основе, согласно ст. 31 ЗУ. Согласно действующему 

законодательству при банкротстве и ликвидации банка Агентство имеет право 

обратиться за взысканием средств в хозяйственный суд или же может быть 

назначено ликвидатором банка, но только решением Национального банка 

Республики Беларусь. В Украине процедура выведения неплатежеспособного 

банка с рынка осуществляется путем введения Фондом временной 

администрации для реализации полномочий органов управления банком и 

органов контроля. 

Отмечая ключевые отличия между системами гарантирования вкладов в 

Украине и в Республике Беларусь можно прийти к следующим выводам: Фонд в 

Украине, являясь независимым регулятором системы, наделен большими 

полномочиями, чем Агентство в Республике Беларусь, где фактическим 

регулятором остается Национальный банк Республики Беларусь; в основу 

расчета регулярных сборов банков в Фонд положена средневзвешенная сумма 

ежедневных остатков по счетам, в то время как взносы в резерв Агентства 

рассчитываются исходя из фактических остатков по счетам на конец периода, 

что не позволяет учесть движений всех денежных средств по счетам, и создает 

потенциальную возможность для преднамеренного уменьшения расчетного 

размера календарного взноса банками Республики Беларусь; наличие 

дифференцированного подхода при расчете регулярного сбора в Фонд, 

позволяет более эффективно учитывать имеющиеся риски банковской 

деятельности; вклады населения Республики Беларусь возмещаются в размере 

100% от суммы банковского вклада независимо от количества банковских 

вкладов у одного физического лица в конкретном банке (ст. 8 ЗРБ), чем вклады 

населения Украины, которые гарантируются лишь в пределах граничной суммы 

(200 000 грн.) (ч. 1 ст. 26 ЗУ), однако незащищенными в Республике Беларусь 

остаются вклады физических лиц – предпринимателей (индивидуальных 
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предпринимателей) (ч. 2. ст. 3 ЗРБ); вклады населения в Республике Беларусь 

возмещаются в валюте вклада; согласно действующему белорусскому 

законодательству наступление сроков выплаты возмещений вкладов населения 

не привязано к началу непосредственной процедуры ликвидации 

неплатежеспособного банка. 

Таким образом, для усовершенствования системы гарантирования вкладов 

населения Украины и повышения защиты прав и законных интересов 

вкладчиков, представляется возможным заимствование некоторых подходов, 

используемых в системе гарантирования сохранности денежных средств 

физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады в 

Республике Беларусь, а именно: постепенное повышение граничного размера 

суммы возмещения по вкладам; предоставление возможности получения 

вкладчиком возмещения в валюте вклада; разграничение процедур выплаты 

возмещений по вкладам и ликвидации банка. 
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРІПЛЕННЯ РОЗУМНИХ ТА 

ОБ’ЄКТИВНИХ ПІДСТАВ СТЯГНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ЗБОРУ ЗА 

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Перехід від централізованої до комбінованої системи виконавчого 

провадження і відповідне реформування законодавства залишило багато 

неурегульованостей, одну з яким ми спробуємо тут висвітлити.  

Законом України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII «Про виконавче 

провадження» [1] (Далі – Закон № 1404-VIII) встановлено порядок стягнення 

виконавчого збору з боржника, зокрема при передачі виконавчого документа від 

органу державної виконавчої служби приватному виконавцю, однак відсутня 

регламентація порядку стягнення виконавчого збору при зворотних діях. 

http://www.nbrb.by/legislation/Documents/L_369-Z.pdf
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Цілком імовірно, що стягувач, незадоволений роботою приватного виконавця, 

керуючись ч. 5 ст. 5 Закону № 1404-VIII може забажати передати виконавчий 

лист повністю, або у частині ще не виконаного, державному виконавцю, що 

залишає відкритим питання про розмір виконавчого збору, якій необхідно 

стягнути.  

Виконавчий збір – це збір, що справляється на всій території України за 

примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. 

Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, 

що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого 

стягувачу за виконавчим документом. За примусове виконання рішення 

немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних 

розмірів заробітної плати з боржника – фізичної особи і в розмірі чотирьох 

мінімальних розмірів заробітної плати з боржника – юридичної особи (ч. 1-3 ст. 

27 Закону № 1404-VIII). У вищенаведеній нормі нашу увагу привернули слова 

«за примусове виконання рішення» (слово наведено у однині – Ч.А.). Частина 2 

ст. 4 Закону № 1404-VIII припускає, що у виконавчому листі, відповідно до 

резолютивної частини судового рішення може бути «передбачено вчинення 

кількох дій». Практика [2, 3] також показує, що в одному виконавчому листі 

може бути щонайменше два різнопланових рішення, кожне з яких вимагає 

виконання. А тому виникає ситуація, коли з боржника в рамках одного 

виконавчого документа та одного факту відновлення порушеного права може 

бути стягнуто значну суму. Іншим прикладом є Виконавчий лист у справі 

№ 806/2793/13-а від 27 червня 2013 р. виданий Житомирським окружним 

адміністративним судом, згідно якого боржник має: включити до календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Житомирської області на 

2013 рік Захід 1; включити до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Житомирської області на 2013 рік Захід 2; розглянути 

подання Особи 1, щодо затвердження Положення про… [4]. Як можна 

побачити, рішення, які потрібно виконати, однотипні і не характеризуються 

великою складністю виконання, однак законодавець сприймає кожне з них як 

окреме рішення, що може сильно фінансово обтяжити боржника.  Навіть якщо 

погодитись з цим, іншу проблему викликає передача виконавчого документа від 

приватного виконавця до державного. При цьому частину рішень зазначених у 

виконавчому документі вже може бути виконано повністю, або частково, однак 

кількість невиконаних (недовиконаних) все одно має бути помножена на 

дві/чотири мінімальні заробітні плати і стягнута з боржника, що ми вважаємо 

логічно та фіскально необґрунтованим.  

На нашу думку, з метою усунення необґрунтованого дискримінаційного  

відношення до боржника слід внести зміни до Закону № 1404-VIII, додавши до 

частини 8 ст. 27 наступне речення: «Під час передачі виконавчого документа від 

приватного виконавця органу державної виконавчої служби виконавчий збір 

стягується тільки за виконання тих рішень, виконання яких не було розпочато 
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боржником на момент відкриття виконавчого провадження». Паралельно, 

Верховному Суду України бажано створити та поширити роз’яснення, у якому 

рекомендувати судам наводити у виконавчих документах одним пунктом всі 

однотипні рішення немайнового характеру, що підлягають виконанню.   

Також хочемо звернути увагу, що Закону № 1404-VIII не вистачає статті 

«Визначення понять», у якій має міститися тлумачення деяких термінів, що 

застосовуються у цьому законі, наприклад «рішення нематеріального 

характеру». 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЧЛЕНА ЖИЛИЩНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Правовая природа права членов семьи члена-пайщика жилищно-

строительного кооператива (далее ЖСК) на пользование жилым помещением до 

выплаты полностью паевого взноса учеными практически не исследовалась. На 

наш взгляд, правовое положение членов семьи члена ЖСК в ныне действующих 

нормах Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее ЖК РБ) зависимо от 

права на жилое помещение последнего. Так, в соответствии со ст. 200 ЖК РБ 

члены семьи члена ЖСК, проживающие совместно с ним, имеют право 

владения и пользования жилым помещением наравне с членом ЖСК, если иное 

не установлено письменным соглашением о порядке пользования жилым 

http://www.yurrus.com.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.jpg
http://www.yurrus.com.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.jpg
http://www.yurrus.com.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.jpg
http://www.zhitomir.info/news_125365.html
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помещением, заключенным между членом ЖСК и членами его семьи, 

проживающими совместно с ним [1]. Ст. 200 ЖК РБ дает характеристику 

правам и обязанностям членам, бывшим членам семьи члена ЖСК. В частности, 

п. 3 ст. 200 ЖК РБ,  бывшие члены семьи члена ЖСК, проживающие совместно 

с ним, сохраняют свои права и обязанности, если иное не установлено 

законодательством или письменным соглашением о порядке пользования 

жилым помещением. В тоже время п. 4 ст. 200 ЖК РБ гласит: члены, бывшие 

члены семьи, в случае их выезда на место жительство в другое жилое 

помещение могут быть признаны в судебном порядке утратившими право 

владения и пользования этим жилым помещением. 

Исходя из смысла ст. 200 и ст. 201 ЖК РБ  данная категория граждан не 

имеет изначально никакого самостоятельного права на владение и пользование 

жилым помещением в построенном доме до вселения в жилое помещение в 

качестве члена семьи члена ЖСК. Также можно сделать вывод, что право 

членов семьи члена ЖСК является производным от права на жилое помещение 

самого члена ЖСК. 

Правовое положение членов семьи члена ЖСК в настоящий момент 

должным образом не определено и законодательно как субъективное право не 

обозначено. Правовое положение указанной категории граждан также 

необходимо рассмотреть в сферах действия норм Жилищного кодекса БССР.  

В советском праве вселение членов семьи пайщика в кооперативную квартиру 

основывалось на семейных связях с обладателем непосредственного права. 

Согласно п. 35 Примерного Устава жилищно-строительного кооператива БССР 

(1984 года)  при вступлении в кооператив член кооператива обязан был точно 

указать, кто из членов его семьи будет вселен в дом кооператива. Действующий 

ранее ЖК БССР также предусматривал предоставление члену ЖСК отдельной 

квартиры, состоящей из одной или нескольких комнат, в соответствии с 

количеством членов его семьи. Все это говорит о том, что за членами семьи 

члена ЖСК признавалось и признается самостоятельное право на владение и 

пользование жилым помещением, возникшее в момент вселения в 

кооперативную квартиру, исходя из действовавших в тот период норм права. 

Действующий в данный период ЖК РБ не предусматривает зависимости между 

площадью жилого помещения в кооперативном доме и количеством членов 

семьи у члена-пайщика, а определяет ее исключительно в зависимости от 

размера внесенного паевого взноса. Нормы жилищного законодательства 

свидетельствуют о том, что право членов семьи следует праву члена ЖСК 

(ст. 200 ЖК РБ), а в отношениях правопреемства имеют преимущественное 

право перед наследниками умершего, которые не проживали совместно с 

бывшим членом ЖСК, но унаследовавшие право на такие паенакопления 

(п.п. 1,2 ст. 202 ЖК РБ).  

В связи с изложенным правовое положение членов семьи членов ЖСК, 

возникшее в период действия норм ЖК БССР должно рассматриваться и 
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регулироваться с учетом его действующих положений. Также право членов 

семьи члена-пайщика кооператива нормами ГК РБ в качестве ограниченного 

вещного права не предусмотрено, поскольку до полной выплаты паевого взноса 

член ЖСК не приобрел права собственности на жилое помещение, которое 

возможно было расщепить на отдельные правомочия для третьих лиц [2]. 

Имущественная зависимость члена ЖСК от кооператива, его обязанность перед 

кооперативом по полной выплате паевого взноса не позволяют выделить из его 

правового статуса отдельные права и породить самостоятельное право для 

третьего лица. 

Таким образом, по нашему мнению, положение о правовом статусе членов 

семьи, бывших членов семьи члена ЖСК необходимо более подробно закрепить 

в нормах жилищного законодательства, а не ограничиться несколькими 

пунктами ст. 200 ЖК РБ., учитывая, что перечень лиц, относящихся к членам 

семьи, бывшим членам семьи члена ЖСК достаточно обширен (п.3, 61,62 ст.1 

ЖК РБ). 

 

Список использованных источников 

1. Жилищный кодекс  Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 28 авг. 

2012 г., № 428-З : принят Палатой представителей  31 мая 2012 г.: одобр. 

Советом Респ. 22 июня 2012 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2015 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 дек. 

1998 г., № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. 

Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

М.Б. Шаршонь, 

завідувач сектору дослідження зброї 

відділу криміналістичних видів 

досліджень Хмельницького НДЕКЦ 

МВС України 

 

О.О. Доценко, 

головний судовий експерт сектору 

дослідження зброї відділу 

криміналістичних видів досліджень 

Хмельницького НДЕКЦ МВС України 

 

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВКЛАДНИХ ПАТРОННИКІВ (СТВОЛИКІВ) ДЛЯ 

ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ ВІДПОВІДНОГО КАЛІБРУ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

На сьогоднішній день відповідно до Закон України «Про судову 

експертизу», судово-експертну діяльність за напрямком балістичних досліджень 

здійснюють виключно державні спеціалізовані установи, до яких належать: 

науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; 

експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби 

України [1]. 

Виходячи із практики виконання судово-балістичних експертиз та 

досліджень виникає ряд питань, які потребують відповідного рішення для всіх 

суб’єктів судово-експертної діяльності (НДЕКЦ). Зокрема це стосується 

технічного (спеціального) обладнання для дослідження патронів з метою 

віднесення їх до категорії боєприпасів та встановлення придатності для 

стрільби. 

Відповідно підпункту 6.4.3. Методики встановлення належності об’єкта 

до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до 

стрільби, для експериментальної стрільби необхідно використовувати справну 

зброю з натурної (інформаційно-довідкової) колекції з відомими і перевіреними 

балістичними характеристиками, яка призначена для стрільби патронами того ж 

типу, зразка, що й досліджувані патрони, що на нашу думку, це є однією з 

головних проблем при виконанні судово-балістичних експертиз та досліджень, 

оскільки не в кожній експертній установі наявна зброя усіх необхідних 

калібрів [2]. 

Тому на даний час виникає нагальне питання: де знайти зазначену зброю 

та як отримати дозвіл на її зберігання. На сьогоднішній день чи не єдиним 

способом передачі зброї до судово-експертної установи є вирок суду, ухвалення 
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якого можливе за наявності відповідного клопотання щодо передачі, проте цей 

процес як правило довготривалий та не вирішує проблему. На даний час 

відсутня можливість придбання необхідної зброї. 

Вирішення цього питання повинно бути простим та доступним для всіх 

суб’єктів судово-експертної діяльності. Якщо не має можливості придбати або 

(передати за відповідними ухвалами суду) необхідну кількість одиниць 

вогнепальної зброї та відсутні відповідні умови зберігання такої кількості зброї 

– потрібно приймати нагальні рішення. 

Одним з таких рішень на нашу думку є використання вкладних 

патронників (стволиків) для відстрілу патронів відповідного калібру із 

застосуванням наявної в колекції (або придбання) мисливської гладкоствольної 

рушниці, або спеціально розроблених до використання пристроїв для 

експериментального відстрілу патронів, які відповідно підпункту 

6.4.5. Методики встановлення належності об’єкта до бойових припасів 

вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби можуть також 

використовуватись для проведення експериментальної стрільби [2]. 

Такі патронники (стволики) чи (та) пристрої повинні бути однотипними, 

спеціально розробленими, перевіреними та сертифікованими відповідними 

організаціями та рекомендовані для проведення таких досліджень, щоб в 

подальшому відповідна експертиза мала доказове значення в суді. 

При наявності рушниці та комплекту необхідних патронників (стволиків) 

або спеціально розроблених до використання пристроїв для 

експериментального відстрілу патронів – при дотриманні вищезазначених умов 

можна забезпечити проведення досліджень патронів якщо не всіх, то багатьох 

існуючих типів та калібрів. 

На підставі вище викладеного, виходить, що підрозділам судово-

експертної діяльності (НДЕКЦ) і.т.д. для дослідження патронів, проведення 

експериментальної стрільби й визначення питомої кінетичної енергії стріляного 

снаряда не потрібна велика кількість зброї, відпадає необхідність її утримання, 

обслуговування, обліку та зберігання: може бути тільки одна-дві рушниці та 

додаткові комплекти патронників (стволиків). 

Для вирішення цих питань необхідно розглянути питання щодо 

виготовлення експериментальної партії патронників (стволиків) основних 

калібрів, провести дослідження та експерименти із дотриманням існуючих 

методик досліджень – і тільки після проведення відповідних експериментів та за 

отриманими результатами робити певні висновки. 

При отриманні позитивних результатів – можливе впровадження їх в 

практичну діяльність суб’єктів судово-експертної діяльності (НДЕКЦ), що 

значно спростить та оптимізує роботу експертів, та підвищить ефективність 

діяльності за напрямом дослідження зброї в судово експертних установах 

України. 
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Отже, з урахуванням вищевикладеного пропонуємо розробити ймовірні 

моделі впровадження рішння в практичну діяльність: рушниці зі змінними 

стволами (патронниками), спеціально розроблені до використання пристрої для 

експериментального відстрілу патронів зі змінними стволами (патронниками). 
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ БАНКРУТСТВА  

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем сьогодення. 

Нестабільність економічного і політичного середовища в країні, недосконалість 

правового та податкового законодавства призвели до збільшення кількості 

неплатоспроможних підприємств, які прямують до банкрутства, що призводить 

у більшості випадків до ліквідації таких підприємств. 

Загалом банкрутство є регулятором ринкової економіки, основне 

призначення якого полягає у «відсіюванні» неефективних, неплатоспроможних 

та збиткових суб'єктів підприємницької діяльності. Незважаючи на це, ми 

можемо констатувати, що рівень банкрутства в Україні є досить високим [1]. 

Але не завжди банкрутство підприємства може бути пов’язано з дійсними 

боргами підприємства та неспроможністю підприємства здійснювати свою 

діяльність, іноді здійснюються так звані фіктивні банкрутства, що мають за 

мету отримати прибутки на ліквідації підприємства через банкрутство.   

Тому ця проблема є дуже актуальною та поширеною, і підлягає вивченню 

на законодавчому рівні. 
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Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника 

відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової 

угоди і погасити встановлені у порядку грошові вимоги кредиторів не інакше як 

через застосування ліквідаційної процедури [2]. 

Банкрутство спричиняється неплатоспроможністю підприємства, а 

основними причинами виникнення неплатоспроможності є: 

1) зовнішні фактори кризового розвитку:   

- соціально-економічні фактори загального розвитку країни (зменшення 

національного доходу, зростання інфляції, безробіття, нестабільність податкової 

системи, зниження рівня реальних доходів населення і т.д.); 

- ринкові фактори (суттєве зниження попиту, нестабільність фінансового 

та валютного ринків, зниження активності фондового ринку тощо); 

- інші зовнішні фактори (політична нестабільність, негативні 

демографічні процеси, стихійні лиха, погіршення криміногенної ситуації та ін.); 

2) внутрішні фактори кризового розвитку: 

- виробничі (неефективний маркетинг, менеджмент, низький рівень 

використання основних фондів, низький рівень кваліфікації персоналу тощо); 

- інвестиційні (суттєва перевитрата інвестиційних ресурсів, недосягнення 

запланованих обсягів прибутку по реалізованих проектах, неефективний 

інвестиційний менеджмент); 

- фінансові (неефективна фінансова стратегія, низька ліквідність активів, 

надмірна частка позикового капіталу, зростання дебіторської заборгованості, 

перевищення припустимих меж фінансових ризиків, неефективний фінансовий 

менеджмент) [3]. 

У нашій країні правове регулювання процедури банкрутства здійснюється 

Господарським кодексом України, законами «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Про виконавче 

впровадження». 

Порядок оголошення підприємства банкрутом має, як правило, такі 

складові: 

1) процедури встановлення факту неплатоспроможності боржника й 

безспірності вимог кредитора, якщо саме він ініціював порушення справи; 

2) виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів; 

3) санації (якщо така можлива) чи укладання мирової угоди; 

4) визнання боржника банкрутом; 

5) процедури задоволення вимог кредиторів за рахунок ліквідації 

майнових активів боржника [4, с.159 ]. 

За аналітичними даними в Україні у 2016 році 1524 компанії були визнані 

банкрутом у 2016 році, а в процедурі банкрутства знаходяться 2073 підприємств 

[5]. 

Цей показник дуже великий, і це вказує не тільки на слабку економіку  і 

не стабільний політичній стан в країні, а й на те, що законодавство України 
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щодо відновлення платоспроможності та банкрутства підприємств демонструє 

низьку ефективність та результативність у порівнянні зі світовою практикою.  

Наслідки банкрутства підприємств є негативними для України, оскільки 

зменшується кількість підприємств, що в свою чергу призводить до зменшення 

пропозиції товарів, робіт чи послуг, зростає рівень безробіття, зменшуються 

податкові надходження до держбюджету та ін.  

Тому, нагальною проблемою сьогодення є створення оптимального 

правового механізму проведення підприємствами процедури банкрутства. 
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ВІЙСЬКОВО-ПРАВОВІ ТА ВОЄННО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: 

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ 

 

Внаслідок комплексу об’єктивних і суб’єктивних причин питанням 

розвитку законодавства, яке регламентує функціонування сил оборони, багато 

років не приділялося достатньо уваги. Це призвело до наявності численних 

суперечностей та прогалин у правовому регулюванні, його невідповідності 

актуальній геополітичній ситуації, міжнародним зобов’язанням України, 

сучасному стану розвитку суспільних та міждержавних відносин. Одним із 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2343-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2343-12
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наслідків такої ситуації стало гальмування розвитку термінологічного апарату, 

пов’язаного з правовим забезпеченням функціонування Збройних Сил України.  

Для того, щоб відмежувати правові відносини, які виникають у будь-якій 

сфері життєдіяльності суспільства, від інших видів правовідносин, уявляється 

важливим виробити дефініцію, яка містила б всі необхідні та достатні ознаки, 

що їх вирізняють. Слід сказати, що у теоретичних джерелах вживається 

категорія «військово-правові відносини», під якими розуміються урегульовані 

нормами права суспільні відносини між суб’єктами військових відносин 

(визначеної законодавством категорії громадян, які активно діють у військовій 

сфері та мають завдяки цьому спеціальний статус призовників, 

військовослужбовців, або ж осіб, які проходять військову службу у резерві) як 

категорії громадян зі спеціальним статусом та структурними елементами, 

утвореннями військової сфери, державними органами, які є складовими воєнної 

організації суспільства [1, с. 184], суспільні відносини, що виникають у сфері 

воєнної діяльності держави [2, с. 16],правовідносини, що виникають між 

особою, що зарахована за призовом або за контрактом на відповідну військову 

посаду, і державою в особі спеціальних військових органів (частин, підрозділів, 

учбових закладів тощо) [3, с. 33].  

Разом з тим спроба з’ясувати сутність категорії «військова сфера», 

наприклад, шляхом аналізу тексту нової редакції Воєнної доктрини України, 

призводить до знаходження згадувань про воєнну, воєнно-економічну, 

військово-технічну сфери, сферу воєнної політики, загальну сферу національної 

безпеки і оборони, окрему сферу оборони, сферу воєнної безпеки держави і 

власне військову сферу [4], при цьому співвідношення цих сфер, які частково 

поглинають одна одну, залишається незрозумілим. Закон України «Про основи 

національної безпеки України» у ст.7 містить перелік загроз для національної 

безпеки України у різних сферах, у тому числі у воєнній сфері та сфері безпеки 

державного кордону України, натомість, єдине визначення, пов’язане з 

досліджуваною проблематикою, – Воєнна організація держави – залишає більше 

запитань, ніж відповідей. Законодавець тлумачить його як сукупність органів 

державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів 

України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем з 

боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних інтересів 

України від зовнішніх та внутрішніх загроз [5]. Визначення військових 

формувань міститься у Законі України «Про оборону України», і, хоча не є 

бездоганним, все ж-таки дозволяє виокремити такі суттєві ознаки останніх, як 

організаційну форму військових з'єднань і частин та органів управління ними, 

комплектування їх військовослужбовцями і право безпосереднього ведення 

воєнних (бойових) дій у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози 

нападу [6]. Однак які органи державної влади входять до Воєнної організації 

держави, як ця категорія співвідноситься з воєнною або військовою сферою – 

залишається незрозумілим. Єдина ознака військово-правових відносин, яка 
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спирається на достатнє нормативне підґрунтя і  не викликає необхідності 

довільного тлумачення – це існування у їх субєктів правового статусу 

військовослужбовців (поняття військовослужбовців та військової служби 

визначено у ст. ст.1, 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову 

службу» [7] і містить всі необхідні та достатні ознаки, щоб відрізнити ці 

категорії від подібних). Однак невирішеними залишаються питання: в який 

момент виникають ці відносини (наприклад, стосовно допризовників, 

призовників, військовозобов’язаних)? Чи всі суб’єкти військово-правових 

відносин мають статус військовослужбовців, чи, навпаки, вони можуть 

виникати  між органами та посадовими особами, жоден з яких не має такого 

статусу? 

Не зважаючи на розмитість категорії «військово-правові відносини», 

твердження про наявність в них ознак повторюваності і здатності бути об’єктом 

зовнішнього контролю навряд чи буде заперечуватися. Проходження військової 

служби уявляє собою сукупність повторюваних процедур, визначених Законами 

України і підзаконними правовими актами, відхилення від приписів яких тягне 

за собою настання дисциплінарної, адміністративної, кримінальної, цивільно-

правової відповідальності, нагляд і контроль за додержанням законності при 

цьому здійснює велика кількість суб’єктів (від Президента України і військової 

прокуратури до представників громадянського суспільства у межах 

демократичного цивільного контролю). Разом з тим по за межами даного 

визначення залишаються відносини, жоден з суб’єктів яких не має правового 

статусу військовослужбовців (наприклад, відносини, що виникають між 

Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 

України, центральними органами виконавчої влади під вирішення питань 

введення правового режиму воєнного стану). Такі відносини, на нашу думку, 

мають охоплюватися категорією «воєнно-правові відносини», при цьому вони 

співвідносяться з військово-правовими як ціле і його частина. Разом з тим, 

обґрунтування наявності чи відсутності будь-яких правовідносин, безумовно, 

потребує детального аналізу їх предмета, який виступає критеріальною ознакою 

розмежування різних їх видів. Отже, проблема удосконалення законодавства, 

яке регулює діяльність Збройних Сил України за сучасних умов, потребує 

визначення предмета військово-правових і воєнно-правових відносин, що є 

запрошенням до наукової дискусії. 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ У СФЕРІ  

МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кримінальне законодавство України виділяє такий вид суб’єкта злочину, 

як спеціальний. Відповідно до частини 2 статті 18 КК України спеціальним 

суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого  може  

наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути 

лише певна особа [1, c. 324]. 

У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття 

спеціального суб’єкту злочину. Наприклад, В. В. Устименко вважає, що 

правильним є визначення спеціального суб’єкта, що містить у собі 

обмежувальну ознаку, яка окреслює коло осіб, які можуть бути суб’єктами 

відповідних злочинів. Але при цьому такі ознаки повинні бути обов’язково 

передбачені в кримінальному законі або прямо випливати з нього [2]. 

Отже, суб’єкт злочину в загальному розумінні – це особа, яка вчинила 

злочин. У більш вузькому, спеціальному розумінні суб’єкт злочину – це особа, 

здатна нести кримінальну відповідальність у випадку вчинення нею умисного 

або необережного суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним 

законом [3, с. 245]. 

Спеціальним суб’єктом злочину також визнається особа, яка, крім 

загальних (фізична особа, вік, осудність), володіє певними додатковими 
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ознаками, які встановлені кримінально – правовою нормою і, відповідно, 

враховуються при кваліфікації злочинів [4, с. 59-61]. 

Н.С. Лейкіна і Н.П. Грабовська зазначають, що спеціальними називаються 

такі суб’єкти, які володіють конкретними особливостями, зазначеними в 

диспозиції статті. При цьому визнання деяких осіб спеціальними суб’єктами 

обумовлено, насамперед, тим, що внаслідок займаного ними положення вони 

вже можуть скоювати злочини, які не можуть бути вчинені іншими особами [5]. 

Більш широко розділяє ознаки спеціального суб’єкту злочину Р. 

Орімбаєв: 1) ознаки, які характеризують правове становище особи; 2) 

демографічні ознаки, що визначають фізичні властивості особистості злочинця; 

3) ознаки, що вказують на посадове становище, характер виконуваної роботи і 

якусь професію особи; 4) ознаки, що характеризують особу, що займалася в 

минулому антисоціальною діяльністю, а також наявність повторності 

злочинів [6]. 

Ознаки спеціального суб’єкта доповнюють загальне поняття суб’єкта 

злочину, виступаючи як додаткові. Ці спеціальні ознаки можуть бути різними, 

наприклад, службове становище, професія (лікар), певна діяльність 

(підприємець), родинні відносини (мати новонародженої дитини) та інші.  

Таким чином, ознаки спеціального суб’єкта певною мірою є 

обмежувальними, бо вони визначають, що той чи інший злочин може вчинити 

не будь-яка особа, а тільки та, яка має такі ознаки. Тому особи, які не мають 

таких ознак, не можуть нести відповідальність за конкретним кримінальним 

законом, у якому зазначений спеціальний суб’єкт. 

У тих складах, де ознаки спеціального суб'єкта злочину передбачені 

законом, тобто є конструктивним елементом складу конкретного злочину, вони 

є обов'язковими і визначають наявність чи відсутність складу злочину. 

Тоді, коли вони визначені в диспозиції конкретної кримінально-правової 

норми як факультативні ознаки, їх вплив на кваліфікацію здійснюється 

опосередковано як характеристики особи злочинця і можуть розглядатись в 

контексті обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. 

В нині діючому КК України відсутній розділ, в якому було б описано 

виключно злочини, пов’язані зі сферою медичної діяльності, а в спеціальній 

літературі існують позиції як на підтримку необхідності існування такого 

підрозділу в кримінальному законі, так і проти такого «відокремлення» 

медичних злочинів. Однак, всі без винятку вчені –криміналісти які досліджують 

дане питання, відзначають наявність специфічних рис, властивих злочинним 

діянням у сфері медицини. З’ясування питання щодо віднесення суспільно 

небезпечних діянь до групи « злочини у сфері медичної діяльності» залежить 

перш за все від визначення ознак, за якими вони можуть бути відокремлені від 

інших правопорушень. Найчастіше у ролі такого критерію фахівці 

використовують ознаки, що характеризують спеціального суб’єкта злочину. 
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На думку Я.В. Старостіної та А.Г. Кібальника, правовий статус медичного 

працівника як спеціального суб’єкта злочину визначається соціальною сутністю 

діяльності медичних працівників, яка полягає у безпосередньому наданні 

медичної допомоги та її організації, керівництві нею, контролі за її наданням. 

Дійсно, участь  у вчиненні злочину особою, яка є медичним працівником, ще не 

дозволяє автоматично зарахувати його до злочинів у сфері медичної діяльності 

[7, с. 5 ]. 

Ознака «спеціальний суб’єкт злочину – медичний працівник» не може 

претендувати на роль універсальної, такої, що властива всім без винятку 

злочинам, які порушують правопорядок у сфері медичної діяльності. У КК 

України суспільно – небезпечні діяння, які мають вище зазначену ознаку, 

містяться у різних розділах Особливої частини. Так, вона властива суспільно – 

небезпечним діянням, які передбачені у статтях 131, 132, 139-145, ч. 2 ст. 168, 

ч. 1.ст. 184, 319 – 321, 325, 326, 354, 356, 358, 366, 384, 385 КК. 

Під час визначення злочину у сфері медичної діяльності, слід звертати 

увагу на такі ознаки: спеціальний суб’єкт – медичний працівник та зумовленість 

злочинного діяння виконанням (невиконанням) цим суб’єктом своїх 

професійних або службових обов’язків, а також на безпосередній зв'язок 

суспільно небезпечного діяння, вчиненого загальним суб’єктом, з особливою 

соціальною сферою – медичною діяльністю, зазначає Г.В. Чеботарьова. 

Згідно з точкою зору В.Г. Глушкова, котрий досліджував злочини у сфері 

охорони здоров’я за КК УРСР 1960 р., вирізняв цей вид злочинів за їх суб’єктом 

(медичний у тому числі фармацевтичний працівник). Науковець обґрунтовує, 

що об’єднання цих злочинів за об’єктом неможливе, оскільки медична 

діяльність зачіпає різні сторони суспільних відносин не лише у сфері охорони 

здоров’я, ці злочини мають різні родові та безпосередні об’єкти. На його думку, 

необхідною ознакою таких злочинів також є наявність тісного й безумовного 

зв’язку між виконанням суб’єктом професійного обов’язку та вчиненням 

суспільно небезпечного діяння [8, с. 11–12]. 

Отже, є всі підстави зробити висновок про те, що проблема притягнення 

медичних працівників до кримінальної відповідальності є досить актуальною на 

наш час, обговорюється різними колами та прошарками населення та потребує 

чіткого і детального закріплення в КК України.  

Медичні працівники – це особи, які отримали вищу або середню медичну 

або фармацевтичну освіту та отримали диплом та спеціальне звання, а також 

сертифікат спеціаліста ( ліцензію на здійснення медичної або фармацевтичної 

діяльності). Це лікарі всіх спеціальностей, фельдшера, акушерки, медичні 

сестри, фармацевти, ветеринари. Поняття медичного працівника можна 

розглянути у широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні під 

медичним працівником розуміється особа, яка здійснює медичну діяльність на 

законних підставах. У вузькому – як окрема категорія найманих працівників, які 

виконують специфічну трудову функцію. У вузькому значенні під медичним 
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працівником розуміється фізична особа (громадянин України або іноземний 

громадянин), яка здобула вищу, середню медичну або фармацевтичну освіту та 

пройшла подальшу спеціальну підготовку або перепідготовку, відповідає 

єдиним кваліфікаційним вимогам, що підтверджується чинними документами 

(сертифікатом спеціаліста), прийняла на себе етичні зобов'язання знати і 

виконувати вимоги медичної деонтології та уклала трудовий договір з 

ліцензованою медичною установою на здійснення медичної діяльності. Тоді як 

під поняттям фармацевтичний працівник слід розуміти особу, яка здобула вищу 

фармацевтичну освіту, навики застосування лікарських засобів, право надання 

консультацій та рецептів хворим особам в області фармакології. Особливий 

статус медичних працівників пов'язаний з тим, що від їх належної поведінки в 

професійній сфері залежить дотримання найбільш важливих конституційних 

прав громадян – право на життя та здоров’я.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ  

ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ 

 

Захист прав журналістів один із пріоритетних напрямів удосконалення 

законодавства не тільки України, але й всього світу. Саме ця професія 

передбачає ризики під час здійснення своєї професійної діяльності, які 

пов’язанні з знаходженням працівників ЗМІ у зонах воєнних дій та 

надзвичайних ситуаціях. Але, нажаль, небезпека для журналістів виникає і у 

мирний час, коли органи державної влади, юридичні особи, і навіть громадяни 

перешкоджають виконанню журналістами своїх професійних обов’язків. Тому, 

на рівні держави передбаченні гарантії захисту прав журналістів, у тому числі 

різні види відповідальності за порушенні законодавства у сфері журналістської 

діяльності.  

Гарантії захисту прав журналістів в Україні містяться в багатьох 

нормативно-правових актах, зокрема в Кримінальному кодексі України, Кодексі 

про адміністративні правопорушення, Цивільному кодексі України, а також в 

більш спеціальних законодавчих актах таких як закони України  «Про 

інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

«Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». 

На рівні Конституції України, передбачено, що кожному громадянинові 

України незалежно від його професії 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]. Дані права стосуються не тільки окремих 

громадян України, але й безпосередньо журналістів. 

Для гарантування незалежної журналістської діяльності законодавством 

передбаченні різні державні гарантії зокрема, в законі України «Про 

інформацію» забороняється цензура – будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до 

журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), 

видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її 

поширення або накладення заборони чи перешкоджання в будь-які й іншій 

формі тиражуванню або поширенню інформації. Забороняються втручання у 

професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширюваної 
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інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, 

замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на 

висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про 

них, заборони критикувати суб'єкти владних повноважень, крім випадків, 

встановлених законом, договором між засновником (власником) і трудовим 

колективом, редакційним статутом. Умисне перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за 

виконання професійних обов'язків, за критику тягне за собою відповідальність 

згідно із законами України [2]. 

Порушення законодавства України про захист прав журналістів  тягне за 

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із 

законами України. Так, статтею 171 Кримінального кодексу України 

встановлена відповідальність за умисне перешкоджання законній професійній 

діяльності журналістів. Такі діяння караються штрафом до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до 

шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років. Переслідування 

журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване 

службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, карається 

штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на термін до п'яти років, або позбавленням права обіймати 

певні посади на термін до трьох років [3].  

Статтею 17 Закону України "Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів" встановлено відповідальність за 

посягання на життя і здоров'я журналіста, інші дії проти нього та 

відповідальність журналіста за завдану ним моральну (немайнову) шкоду [4].  

Разом з цим відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у 

зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджання його 

службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких саме 

дій проти  працівника правоохоронного органу.  

Службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, 

затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним 

матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі. У разі 

відшкодування, відповідно до Цивільного кодексу України, журналістом і 

засобом масової інформації заподіяної ними моральної (немайнової) шкоди на 

них покладається солідарна відповідальність з урахуванням міри вини кожного.  

Слід зазначити, що у разі розгляду судом спору щодо завданої моральної 

(немайнової) шкоди між журналістом або засобом масової інформації як 

відповідачем та політичною партією, виборчим блоком, посадовою особою 

(посадовими особами) як позивачем суд вправі призначити компенсацію 

моральної (немайнової) шкоди лише за наявності  умислу журналіста чи 

службових осіб засобу масової інформації. Суд враховує наслідки використання 

позивачем можливостей позасудового, зокрема досудового спростування 
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неправдивих відомостей, відстоювання його честі і гідності, ділової репутації та 

врегулювання спору в цілому. З урахуванням зазначених обставин суд вправі 

відмовити у відшкодуванні моральної шкоди.  

Умислом журналіста та/або службової особи засобу масової інформації є 

таке їх/її ставлення до поширення інформації, коли журналіст та/або службова 

особа засобу масової інформації усвідомлювали  недостовірність інформації та 

передбачали її суспільно небезпечні наслідки. Журналіст та/або засіб масової 

інформації звільняються від відповідальності за поширення інформації, що не 

відповідає дійсності, якщо суд встановить, що журналіст діяв добросовісно та 

здійснював її перевірку.  

До сфери професійної діяльності журналіста Закон України "Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" включає збирання, 

створення, редагування, підготовку інформації до друку та видання друкованих 

засобів масової інформації з метою її поширення серед читачів. Належність 

журналіста до відповідного засобу масової інформації підтверджується 

редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією 

цього друкованого засобу масової інформації. Журналіст повинен добре 

усвідомлювати те, що він несе відповідальність в межах чинного законодавства 

за перевищення своїх прав і невиконання обов'язків [5].  

Законом України "Про інформацію" закріплено гарантії діяльності засобів 

масової інформації та журналістів, оскільки професія зобов'язує журналіста 

першим опинятися в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ, причини і 

наслідки і витлумачувати їх для загалу. Тому під час виконання професійних 

обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із 

застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, 

передбачених законом. Також він має право безперешкодно відвідувати 

приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними 

проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні терміни їх посадовими і 

службовими особами, крім випадків, визначених законодавством.  

Також журналіст має право не розкривати джерело інформації або 

інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли 

його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону. При цьому законом 

встановлено, що після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну 

належність, працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію 

в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, 

воєнних дій, крім випадків, передбачених законом.  

Проаналізувавши чинне законодавство України, можна дійти висновку, 

що на сьогодні значна увага приділена гарантіям професійної діяльності 

журналістів. Держава намагається реалізувати права і свободи журналістів 

шляхом покладення обов'язків на установи та організації, їх посадових осіб 

подавати об'єктивну інформацію про свою діяльність. Докладається багато 

зусиль на вирішення питань щодо встановлення відповідальності за порушення 
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прав та свобод журналістів, перешкоджання їх професійній діяльності, 

переслідування журналіста у зв'язку з його професійною діяльністю, здійснення 

цензури тощо.  

На сьогодні журналісти, під час провадження їх професійної діяльності, 

мають можливість користуватися загальновизнаною свободою думки і слова, 

свободою вираження поглядів, в той же час підкреслюється неприпустимість 

зловживання правами та свободами журналіста.  
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працю, певна кількість жінок в Україні проходить службу в органах 

національної поліції, забезпечуючи охорону громадського порядку та виявлення 

і розкриття злочинів. 

Правове регулювання праці жінок в Національній поліції має свої 

особливості тому, що здійснюється як загальним трудовим законодавством, 

норми якого передбачають додаткові гарантії, пільги та переваги працюючим 

жінкам, так і спеціальним законодавством про проходження служби в органах 

Національної поліції, яке передбачає додаткові правові обмеження для 

працівників поліції з урахуванням специфіки професійної діяльності. 

Жінки, які бажають реалізувати своє право на працю, шляхом 

проходження служби в підрозділах Національної поліції, зазнають значних 

труднощів, незважаючи на те, що для них передбачені спеціальні правові 

гарантії у трудових правовідносинах. Вирішення проблеми правового 

регулювання праці жінок має важливе соціальне та правове значення, 

продиктоване принципом рівності всіх громадян. 

  Згідно зі ст. 24 Конституції України жінки мають рівні з чоловіками 

права і свободи.[1. ст.9] Рівноправність жінок у сфері трудових відносин 

забезпечується наданням їм рівних з чоловіками можливостей у професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці та здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. З метою 

фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого 

організму, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони 

праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав. 

Єдність правового регулювання праці жінок поліцейських здійснюється 

централізованими нормами і полягає у закріпленні в Конституції України, КЗпП 

України та інших нормативно-правових актах. 

Основним галузевим кодифікованим нормативним актом, що забезпечує 

єдність правового регулювання трудових правовідносин і містить норми прямої 

дії - є КЗпП України. 

Визначено, що основними критеріями диференціації правового 

регулювання праці жінок поліцейських виступають стать, виконання 

материнської функції і специфічні умови праці (служби) в ОНП України. 

 Аналізуючи критерії диференціації правового регулювання праці жінок 

визначені В. М. Толкуновою та І. А. Вєтуховою, а також медичні дослідження, 

можна віднести до додаткових критеріїв правового регулювання жіночої праці 

фізичні особливості жіночого організму та більшу його вразливість від 

негативних виробничих факторів. Фізичні особливості жіночого організму 

враховуються при прийнятті на службу до органів Національної поліції  

кандидатів жіночої статі. 
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В процесі диференціації правового регулювання праці жінок 

поліцейських за статевою ознакою наступають не тільки позитивні правові 

наслідки (встановлення додаткових гарантій, пільг та переваг), а й негативні 

(встановлення обмежень та заборон). 

Аналізуючи спеціальне законодавство про проходження служби в 

поліції, виокремлюються норми, які є дискримінаційними і містять підстави, які 

обмежують право жінок на працю в органах Національної поліції. Такі норми 

містяться у п. 4 Положення про проходження служби, який передбачає, що 

рядовий і молодший начальницький склад органів внутрішніх справ 

комплектується на договірних засадах особами чоловічої статі …, а в 

необхідних випадках і жінками,[4] а також у п. 84 Наказу МВС України № 85 

від 06.02.2001 р., який передбачає, що вагітні жінки, незалежно від терміну 

вагітності є тимчасово непридатними для служби в органах  і до прийняття в 

навчальні заклади МВС України.[5] 

Вищевказані підстави є дискримінаційними за статевою ознакою і 

суперечать статті 24 Конституції України та статтям 22 і 184 КЗпП України. 

Можна дійти висновку, що проблемою правового регулювання 

виникнення службово-трудових відносин з жінками - кандидатами на службу до 

ОНП України є наявність колізії між нормами загального трудового 

законодавства і нормами спеціального законодавства про проходження служби 

в органах Національної поліції. Загальне трудове законодавство забезпечує 

додаткові правові гарантії для жінок, які виконують материнську функцію, а 

спеціальне законодавство про проходження служби передбачає додаткові 

обмеження для жінок при прийнятті на службу до ОНП України. Таким чином, 

стать та виконання материнської функції є підставами диференціації правового 

регулювання праці жінок поліцейських. 

Специфіка умов праці жінок  поліцейських обумовлена завданнями, які 

покладаються на поліцію відповідно до ст. 2 Закону України ”Про Національну 

поліцію”.[3. ст.3] Умови праці (служби) в ОНП пов'язані з професійним ризиком 

для життя і здоров'я, передбачають можливість, у випадках передбачених 

законом, застосування зброї, значні фізичні і психологічні навантаження, 

виконання службових обов'язків у нічний та надурочний час, вихідні, святкові 

та неробочі дні. 

Визначено, що специфіка умов праці в ОНП передбачає диференціацію 

правового регулювання праці, яка полягає: по-перше, у додаткових вимогах до 

кандидатів на службу, які передбачені спеціальним законодавством про 

проходження служби в ОНП; по-друге, у додаткових підставах відмови у 

прийнятті на службу; по-третє, у особливій процедурі прийняття на службу до 

органів Національної поліції України; по-четверте, у додаткових підставах 

припинення трудових правовідносин; по-п'яте, у особливій процедурі 

звільнення з ОНП; по-шосте, у наданні додаткових правових гарантій для 
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працівників ОНП, передбачених спеціальним законодавством про проходження 

служби, які компенсують специфіку умов праці.[6. ст.175] 

Висновок. Законодавчою колізією припинення трудових правовідносин 

з жінками поліцейськими є наявність норм спеціального законодавства, що 

передбачають додаткові підстави звільнення працівників ОНП за негативними 

підставами (службова невідповідальність; порушення дисципліни; скоєння 

вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу) і норм 

загального законодавства про працю, які в імперативному порядку забороняють 

звільнення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох (у випадках, 

передбачених законодавством, до шести) років, одиноких матерів при наявності 

дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу. 

Для забезпечення конкурентоспроможності жінок при прийнятті на 

службу до ОНП запропоновано на рівні відомчого наказу МВС передбачити 

перелік підрозділів в органах Національної поліції, до яких повинні прийматися 

переважно жінки: по-перше, підрозділи роботи з неповнолітніми; по-друге, 

підрозділи по роботі з персоналом; по-третє, відділи віз та реєстрацій. 

Впровадження такої пропозиції підвищить конкурентоспроможність жінок при 

прийнятті в ОНП України, а також ефективність покладених на поліцію завдань.  
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СЕКЦІЯ  2 «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ» 

 

В.В. Барко, 

кандидат педагогічних наук,  

науковий співробітник Державного  

науково-дослідного інституту МВС України 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО МЕНЕДЖЕРА 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Багатьма вітчизняними та зарубіжними дослідниками відмічається, що 

поліцейський менеджер (керівник) має володіти багатьма професійно 

важливими психологічними якостями. У першу чергу, він має чітко 

усвідомлювати, що від його дій, поведінки та діяльності значною мірою 

залежить ефективність діяльності підлеглих. Кожен менеджер  повинен 

відповідати певним нормам, що висуваються до нього, як до посадової особи, 

яка несе персональну відповідальність за дії поліцейських. Керівник, перш за 

все, сам не повинен бути суб’єктом негативного впливу на працівників, 

створювати сприятливий соціально-психологічний клімат. Саме керівник має 

виступати в ролі активного суб’єкта впливу на підлеглих, для чого він повинен 

мати відповідну психологічну готовність до такої діяльності. Вітчизняні і 

зарубіжні фахівці у своїй більшості дотримуються думки про те, що така 

готовність складається з чотирьох основних компонентів – мотиваційного 

(сукупності мотивів, адекватних цілям та завданням діяльності поліцейських); 

когнітивного (сукупності знань необхідних для організації діяльності 

поліцейських); операціонального (сукупності умінь та навичок практичного 

вирішення службових завдань) та особистісного (системи особистісних 

характеристик керівника, які впливають на результативність дій підлеглого 

особового складу) [1, c.56]. 

Зважаючи на сказане, керівник поліцейського підрозділу, перш за все, не 

повинен мати особистісних деструкцій. Він повинен бути сильною особистістю 

з глибоким самоусвідомленням, здатним до управління власним емоційним 

станом і поведінкою, а також станом і поведінкою підлеглих. Дослідники також 

відзначають, що керівник має бути врівноваженим, здатним успішно 

розв’язувати свої особисті проблеми і проблеми організації, позбутися 

внутрішньої суперечливості. Керівнику мають бути властиві такі риси, як 

внутрішній спокій, рішучість, відкритість, ввічливість, відсутність 

метушливості, гнучкість розуму й послідовність поведінки. Водночас керівнику 

не повинні бути властиві імпульсивність, роздратованість, нестриманість, 

агресивність, авторитарність, зацикленість на собі [2, c.130]. 

У багатьох наукових джерелах наголошується на тому, що у процесі 

профпідготовки майбутніх керівників необхідно навчати адекватно визначати 
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особистісні психічні стани, у яких можуть перебувати його підлеглі в різних 

ситуаціях службової діяльності, знаходити причини виникнення непорозумінь в 

процесі міжособистісного спілкування з іншими людьми, виявляти джерела 

деструктивних тенденцій поведінки. Керівники повинні зважати на те, що серед 

підлеглих, можуть бути поліцейські, схильні до девіантної поведінки та 

професійної деформації. Окрім цього, у випадках нервово-психічних 

перевантажень в деяких працівників можуть розвиватися певні психічні 

розлади. 

З метою попередження виникнення нервово-психічної нестійкості 

керівник повинен знати причини і ознаки останньої. До основних із них 

належать: а) невдачі на службі і в особистому житті; б) часті ситуації службової 

діяльності, які сприймаються як небезпечні для життя і здоров’я; в) хронічна 

втома і конфлікти з колегами; г) низька професійна компетентність, ґ) сімейні 

психотравмуючі чинники; д) шкідливі звички (куріння; вживання спиртних 

напоїв, наркотичних і токсичних речовин); е) схильність до брехні. Ознаками 

нервово-психічної нестійкості поліцейського можуть бути: а) поява втоми 

навіть при звичайному службовому навантажені; б) зниження загальної 

активності працівника; в) послаблення та погіршення пам’яті; г) соматичні 

симптоми; ґ) загальмованість мислительних процесів; д) поява негативних 

емоцій; е) зниження самоконтролю за власними діями. Керівникам 

рекомендується звернути увагу на легко збудливих, запальних, конфліктних 

поліцейських, а також на замкнених у собі, образливих, надмірно боязливих та 

сором’язливих. Потрібно також виявляти осіб, що виявляють зарозумілість, 

зверхність, намагаються будь-що виділитися серед оточуючих чи навпаки, 

стали об’єктом жартів, насмішок, здійснюють безглузді вчинки, мають 

неадекватні прояви у поведінці [3, c. 103; 4, c. 29].  

Власні дослідження показали, що у відповідності до загальної структури 

психологічної готовності до діяльності можливо виділити декілька критеріїв 

оцінки рівня готовності керівника до управлінської діяльності. Першим 

критерієм є когнітивний, який відображає якість знань керівника про сутність,  

зміст, методи і засоби управлінської діяльності, діагностику рис, від яких 

залежить здатність особи витримувати стресові навантаження і негативні 

фактори службової діяльності. Другим критерієм можна назвати мотиваційний, 

який конкретизується у бажанні керівника піклуватися про підлеглих, 

допомагати їм в складних життєвих і службових ситуаціях, подавати особистий 

приклад, інтерес керівника до особистості своїх працівників та їх уподобань, 

пізнавальний інтерес до вивчення питань управління, загальної і юридичної 

психології тощо. Третім критерієм готовності є операціональний, у якому 

відображуються практичні уміння керівника поліцейського підрозділу щодо 

безпосереднього впливу на поведінку поліцейських; показниками 

сформованості даного критерію є уміння спостерігати за поведінкою і станом 

підлеглих; визначати за зовнішніми ознаками прояви сили, слабкості, 
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лабільності, врівноваженості нервової системи, особливості темпераменту і 

характеру, помічати прояви акцентуацій; встановлювати особливості 

пізнавальних процесів, здібностей, емоційно-вольової сфери особистості 

поліцейських; надавати підлеглим допомогу в складних ситуаціях тощо. 

Четвертим критерієм є особистісний, який відображує здатність і спроможність 

керівника підтримувати високий рівень працездатності і готовності до 

діяльності поліцейських. Він конкретизується у здібностях управлінця до 

емпатійного розуміння підлеглих, здатності до лідерства і референтності, 

можливості впливати на людей і переконувати їх [5, c.206].  

Враховуючи думку дослідників, а також результати власного 

дослідження, узагальнено перелік вимог до керівника, дотримання яких 

сприятиме підвищенню ефективності діяльності особового складу: 1. Повага і 

гуманістичне ставлення до підлеглих. 2. Врахування керівником індивідуально-

психологічних особливостей кожного підлеглого. 3. Увага до позитивних 

зрушень в роботі чи поведінці підлеглого, своєчасна оцінка і заохочення 

працівників, розкриття перспектив професійного зростання. 4. Обережне 

використання критики і покарань підлеглих. 5. Переважне використання 

колегіального, а за необхідності – ситуаційного стилю керівництва. 6. 

Організація колективної (командної) роботи працівників поліцейського 

підрозділу. 7. Створення умов для професійного і особистісного розвитку 

кожного працівника поліції. 8. Вміння попереджувати і залагоджувати 

конфлікти у підрозділі, підтримувати сприятливий соціально-психологічний 

клімат в колективі. 9. Здатність бути лідером і референтною особистістю, 

навчати і виховувати підлеглих власним прикладом.  
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ВРАХУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ 

КУРСАНТІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ 

 

Початок навчання першокурсників у вищому навчальному закладі із 

специфічними умовами навчання супроводжується адаптацією до умов і вимог 

вузу (виконання навчального навантаження та вимог службової діяльності), 

нового колективу. Адаптацію курсантів у вузі визначає комплекс факторів, 

головна роль серед яких  належить динамічним властивостям темпераменту 

особистості. На думку Русалова В.М., темперамент як базове утворення психіки 

має чотири формально-динамічних властивості: ергічність (витривалість), 

пластичність, швидкість, емоційність (чуттєвість) [1]. 

З метою дослідження динамічних властивостей темпераменту курсантів-

першокурсників проведено дослідження за методикою В.М. Русалова 

«Опитувальник структури темпераменту» (ОСТ). Вибірку склали 65 курсантів-

першокурсників чоловічої статі Національної академії внутрішніх справ 

(спеціальність «Правоохоронна діяльність», ступінь вищої освіти бакалавр). 

Отримані середні значення показників властивостей темпераменту курсантів 

представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Середні значення показників динамічних властивостей темпераменту  

курсантів 
ПЕр СЕр Пл СПл Т СТ Ем СЕм К 

8 10,7 8,6 5,0 10,7 8,6 3,9 4 3,6 
Примітка: ПЕр - предметна ергічність, СЕр - соціальна ергічність, Пл - пластичність, СПл - соціальна 

пластичність, Т - темп чи швидкість, СТ - соціальний темп, Ем - емоційність, СЕм - соціальна емоційність, К - 

контрольна шкала. 

  

Відповідно до представлених даних курсантам-першокурсникам характерні 

середня предметна ергічність та висока соціальна ергічність, висока предметна 

пластичність та низька соціальна пластичність, високі предметний та 

соціальний темп, низькі предметна та соціальна емоційність.  

Проведений аналіз значень, яких набувають показники динамічних 

властивостей темпераменту курсантів, вказує на те, що найбільший розмах 

значень спостерігається за шкалами «темп» (від 5 до 15 балів) і «соціальний 

темп» (від 0 до 11 балів). Шляхом визначення медіани як величини ознаки, що 

розташована посередині ранжованого ряду, за показниками балів визначено: 
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високий (11-15 балів) – низький (5-10 балів) предметний темп; високий (9-11 

балів) – низький (0-8 балів) соціальний темп. На основі вищезазначених 

показників було проведено розподіл курсантів на 4 групи, для яких характерні:  

високі предметний та соціальний темп; низькі предметний та соціальний темп; 

високий предметний та низький соціальний темп; низький предметний та 

високий соціальний темп (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Середні значення показників динамічних властивостей темпераменту 

курсантів різних груп 
Групи  Динамічні властивості темпераменту К-сть 

осіб ПЕр СЕр Пл СПл Т СТ Ем СЕм 

1 група 8,9 11,3 9,2 4,8 11,9 10,3 3,2 3,2 33 

2 група 8,7 10,7 9 6 9,8 9,4 3,7 4,2 9 

3 група 8,1 10,4 17,4 4,7 12,3 6,8 4,7 4,9 7 

4 група 6,6 9,9 7,9 4,9 8,6 6,2 4,9 4,8 16 
Примітка: ПЕр - предметна ергічність, СЕр - соціальна ергічність, Пл - пластичність, СПл - соціальна 

пластичність, Т - темп чи швидкість, СТ - соціальний темп, Ем - емоційність, СЕм - соціальна емоційність. 

 

Відповідно до представлених у таблиці даних для найчисельнішої 1 групи 

(51% - 33 особи) характерні такі динамічні властивості темпераменту як високі 

предметний та соціальний темп, найнижчі показники емоційності та соціальної 

емоційності.  

Для курсантів, які ввійшли до 2 групи (14% - 9 осіб) притаманні низький 

предметний та високий соціальний темп, а також найвищі показники соціальної 

пластичності.  

Найменш представлена 3 група (11% - 7) характеризується високим 

предметним темпом та низьким соціальним темпом, має найвищі серед інших 

груп показники пластичності нервових процесів. Для курсантів даної групи 

притаманні витривалість, адаптивність до змін інструкцій, легке прийняття 

нової моделі поведінки.  

Динамічні властивості темпераменту курсантів 4 групи (25% - 16 осіб) 

описуються низьким предметним та соціальним темпами, високими 

показниками емоційності та предметної емоційності, низькими показниками 

предметної ергічності, низьким темпом протікання психічних процесів, 

низькими показниками пластичності. Дані курсанти будуть відчувати труднощі 

у процесі адаптації до умов нового середовища, що зумовлено ригідністю у 

засвоєнні нової моделі поведінки, повільним темпом виконання окремих 

операцій та мовно-рухових актів, емоційною чутливістю до невдач у 

спілкуванні та діяльності, а також до оцінок оточуючих. 

Отже, вивчення динамічних властивостей темпераменту першокурсників 

на етапі адаптації до навчання допоможе спрогнозувати особливості протікання 

процесу адаптації у кожного курсанта, вжити превентивних заходів з метою 
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запобігання проявів дезадаптації, а також визначити коло осіб, які 

потребуватимуть проведення заходів посиленої психологічної уваги. 
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ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ:  

ПОГЛЯД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

 

Професія поліцейського безпосередньо пов’язана із взаємодією з людьми. 

Щодня поліцейські у своїй діяльності стикаються з непередбаченими, іноді не 

прогнозованими ситуаціями, вирішення яких, в значному сенсі, залежить від 

вміння ефективно спілкуватись (вирішувати конфліктні ситуації, що виникають; 

налагоджувати контакти); прогнозувати подальший ймовірний перебіг подій; 

бути впевненим у собі і мати достатній самоконтроль, критично оцінювати свої 

можливості, визнавати власні помилки, аналізувати та коригувати поведінку 

тощо. Вимоги сьогодення потребують нових підходів до вдосконалення 

професійного спілкування поліцейських, що визначає актуальність нашого 

дослідження. 

З метою з’ясування, у яких проблемних ситуаціях здійснюють професійне 

спілкування поліцейські, співробітники наукової лабораторії з проблем 

психологічного забезпечення Національної академії внутрішніх справ у лютому 

2017 року провели анонімне опитування поліцейських. Опитуванням охоплено 

42 поліцейських Національної поліції України, які представляють підрозділи 
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публічної безпеки (14 інспекторів патрульної поліції), кримінальної поліції (14 

оперуповноважених підрозділу по боротьбі з торгівлею людьми), досудового 

розслідування (14 слідчих).  

У дослідженні використовувався адаптований варіант опитувальника, 

розробленого Дубовою І.О. [1], який передбачає відповіді відкритого і 

закритого типу. Респондентам пропонувалось дати відповіді на десять запитань, 

з можливістю обрати декілька варіантів відповіді. Отримані дані анонімного 

опитування були узагальнені та проаналізовані. Враховувалась кількість 

отриманих відповідей на запитання, а також запропоновані респондентами 

варіанти відповідей. Отримані числові дані подані у таблицях як кількість 

відповідей на кожен із запропонованих варіантів. 

Згідно з отриманими даними найчастіше проблемний характер має 

професійне спілкування поліцейських з однією особою при її затриманні за 

вчинення правопорушення, а також з групою осіб при порушенні публічного 

порядку (див. табл. 1, 2). 

Таблиця 1 

Ситуації проблемного характеру, у яких поліцейські здійснювали 

професійне спілкування з однією особою  

 
Варіанти відповіді: Патрульні Слідчі Оперупов 

новажені   

Загалом 

при вчиненні правопорушення на сімейно-побутовому ґрунті 2 9 6 17 

при порушенні публічного порядку 9 7 8 24 

при утриманні заручника (заручників) 4 3 2 9 

при затриманні особи, яка вчинила правопорушення 10 9 7 26 

при затриманні особи, яка розшукується за скоєння злочину 4 6 3 13 

свій варіант відповіді 1 2 2 5 

Примітка: 1) жирним виділена найбільша кількість відповідей;  

    2) підкреслена лінією найбільша загальна кількість відповідей. 

 

Відповідно до представлених у таблиці даних, найчастіше поліцейські 

стикаються з проблемами професійного спілкування при затриманні особи, яка 

вчинила правопорушення. Професійне спілкування патрульних, 

оперуповноважених з однією особою може мати проблемний характер при 

порушенні нею публічного порядку; та слідчих – при спілкуванні з особою, яка 

здійснила правопорушення на сімейно-побутовому ґрунті. Найрідше виникають 

труднощі під час професійного спілкування  поліцейських при утриманні 

заручника (заручників), що, вірогідно, зумовлено тим, що подібні ситуації рідко 

виникають. 

На думку опитаних, проблемним може бути професійне спілкування 

патрульних з неповнолітніми, з дитиною, яка загубилася; слідчих – з родичами 

правопорушників; оперативників – з учасниками сімейно-побутових конфліктів 

(вказали свій варіант відповіді). 
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Таблиця 2 

Ситуації проблемного характеру, у яких поліцейські здійснювали 

професійне спілкування з групою осіб  

 
Варіанти відповіді Патрульні Слідчі Оперупов 

новажені   

Загалом 

при порушенні публічного порядку 11 11 11 33 

при утриманні заручника (заручників) 2 1 3 6 

при затриманні особи, яка вчинила правопорушення 9 9 5 23 

при затриманні особи, яка розшукується за скоєння злочину 5 4 3 12 

свій варіант відповіді 1 - - 1 

Примітка: 1) жирним виділена найбільша кількість відповідей;  

    2) підкреслена лінією найбільша загальна кількість відповідей. 

 

Проблемне спілкування поліцейських з групою осіб найчастіше виникає 

при порушенні ними публічного порядку. Патрульні та слідчі зазначили, що 

подібна ситуація також має місце при затриманні правопорушника. Свій варіант 

відповіді зазначили лише патрульні, які віднесли до групи осіб, з якими 

виникають проблемні ситуації професійного спілкування, представників 

громадської організації «Дорожній контроль», «небайдужих громадян». 

На запитання «Як часто такі ситуації зустрічаються у Вашій 

практичній діяльності?» респонденти обрали всі із запропонованих варіантів, 

однак наявні відмінності у відповідях представників різних підрозділів (див. 

табл. 3). 

Таблиця 3 

Представленість проблемних ситуацій професійного спілкування 

поліцейських  
Варіанти відповіді Патрульні Слідчі Оперуповноважені   Загалом 
щотижня 8 5 2 15 

щомісячно 4 3 6 13 

щорічно 1 4 4 9 

свій варіант відповіді 2 - - 2 

Примітка: жирним виділена найбільша кількість відповідей.  

 

 Згідно з представленими у таблиці даними ситуації проблемного 

характеру у професійному спілкуванні оперуповноважених трапляються 

щомісячно, у патрульних та слідчих – щотижня. Патрульні конкретизували, що 

такі ситуації виникають кожної робочої зміни, особливо у нічний час доби, 

зокрема, з п’ятниці на суботу та з суботи на неділю. 

Відповіді респондентів на запитання «Охарактеризуйте особу (чи групу 

осіб), з якими Вам доводилось проводити діалогове спілкування (переговори) за 

вказаними параметрами» представлені в узагальненому вигляді у таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Характеристика поліцейськими особи (чи групи осіб), з якими виникало 

проблемне професійне спілкування  
Параметри Патрульні Слідчі Оперупов 

новажені 

Загалом  

Стать чоловіча 13 14 13 40 

жіноча 9 5 5 19 

Вік 14- 25 років 8 4 6 18 

26-35 років 12 13 11 36 

36-45 років 13 7 6 26 

46-55 років 8 4 3 15 

більше 55 років 6 1 2 9 

Стан, в якому 

знаходилась 

дана особа 

страх 8 2 2 12 

стан фізіологічного афекту 3 - 2 5 

агресія 11 9 11 31 

аутоагресія 4 - - 4 

стрес 7 5 3 15 

стан сп’яніння (алкогольне, наркотичне) 11 12 9 32 

стан, зумовлений психічною хворобою 10 6 3 19 

Мотиви та мета 

здійснюваних 

дій (з боку  

особи, з якою 

спілкувалися) 

корисливі мотиви 8 8 5 21 

соціально-політичні мотиви 2 3 3 8 

хуліганські мотиви 11 11 8 30 

вирішення сімейно-побутових конфліктів 9 9 5 23 

протидія затриманню 7 9 8 24 

невизначені мотиви 5 2 4 11 

Кількість 

учасників 

одна особа 13 14 12 39 

група осіб 10 6 6 22 

Результат 

спілкування 

мета досягнута 14 14 12 40 

мета не досягнута 2 2 4 8 

  

Відповідно до табличних даних, проблемне професійне спілкування 

поліцейських досить часто виникає з однією особою. Найчастіше це особа 

чоловічої статі, віком від 26 до 35 років, яка знаходиться в стані агресії чи в 

стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), здійснила правопорушення з 

хуліганських мотивів. До суб’єктів, з якими виникає проблемне професійне 

спілкування, патрульні віднесли осіб віком від 36 до 45 років; осіб, які 

знаходять в стані аутоагресії,  стані, зумовленому психічною хворобою. На їх 

погляд, учасниками такого спілкування в однаковій мірі є одна особа чи група 

осіб. У більшості проблемних випадків професійного спілкування поліцейські 

досягають  поставленої мети, однак так не завжди трапляється. 

Відповідаючи на запитання «У яких ще ситуаціях проблемного характеру 

Вам доводилося здійснювати професійне спілкування? (свій варіант відповіді)» 

слідчі та оперуповноважені заперечили наявність таких ситуацій, а патрульні 

вказали, що подібні ситуації трапляються: 

1) у спілкуванні з особами, які порушили Правила дорожнього руху;  

2) у ситуаціях смерті людини під час дорожньо-транспортної пригоди; 

конфліктних ситуацій між продавцями і покупцями; забезпечення безпеки 

проїзду посадових осіб держави та інших осіб, які охороняються законом. 
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Таким чином, відповідно до отриманих результатів проведеного 

анонімного опитування поліцейських можна визначити наступне: 

1. Ситуації проблемного характеру досить часто наявні у професійному 

спілкуванні поліцейських. Найчастіше поліцейські стикаються з проблемами 

професійного спілкування з однією особою при затриманні її за вчинення 

правопорушення, а також з групою осіб при порушенні ними публічного 

порядку. 

2. Ситуації проблемного характеру частіше трапляються (кожної робочої 

зміни) у професійному спілкуванні патрульних, ніж слідчих чи 

оперуповноважених. 

3. Суб’єктами, з якими виникає проблемне професійне спілкування, на 

думку патрульних, є одна особа чи група осіб чоловічої статі віком від 26 до 45 

років, які перебувають в стані агресії чи в стані алкогольного (наркотичного) 

сп’яніння, (рідше – в стані аутоагресії чи стані, зумовленому психічною 

хворобою), здійснили  правопорушення з хуліганських мотивів. 

4. На думку патрульних, проблемні ситуації професійного спілкування 

також виникають з окремими категоріями осіб. 

Таким чином, вищезазначені висновки анонімного опитування 

поліцейських, зумовлюють необхідність подальшого вивчення особливостей 

проблемного професійного спілкування патрульних Національної поліції 

України.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

У сучасних умовах діяльності правоохоронних органів суттєвого значення 

набуває їх службова підготовка, що охоплює формування психологічної 

готовності до дій в умовах ризику, розвиток уміння діяти в складних, 
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непередбачуваних обставинах, які часто пов’язані з необхідністю швидкого 

прийняття адекватних рішень, орієнтації у складних, незвичних, екстремальних 

ситуаціях, затриманням правопорушників і злочинців, збереженням життя як 

інших людей, так і власного. 

Специфічна комунікація правоохоронців, яка передбачає спілкування з 

різними категоріями громадян, зокрема з правопорушниками, злочинцями, – 

одна з невід’ємних складових їх професійної діяльності [1]. Сучасні 

дослідження з питань діяльності та важливих аспектів комунікації працівників 

поліції у складних, конфліктних, екстремальних ситуаціях висвітлені у роботах 

В.Г. Андросюка, О.М. Бандурки, В.П. Бахіна, В.І. Барка, В.Л. Васильєва, 

О.М. Васильєва, Е.О. Дідоренка, Л.І. Казміренко, Я.Ю.Кондратьєва, 

В.О. Коновалової, М.В. Костицького, В.С. Медведєва, Л.І. Мороз, А.І. Папкіна, 

М.І. Порубова, В.М. Синьова, О.М. Столяренка, С.А. Тарарухіна, С.І. Яковенка 

та багатьох інших. 

Зважаючи на висвітлені цими авторами аспекти розгляду, а також 

враховуючи особливості сучасного розвитку правоохоронної системи, варто 

вказати, що особливе місце в ній посідає вміння професійного спілкування 

кожного окремого поліцейського, оскільки від цього залежить яка складеться у 

населення думка про систему правоохоронних органів загалом. 

У широкому значенні спілкування трактується як складний 

багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що 

породжується потребами у спільній діяльності й охоплює обмін інформацією, 

сприймання, розуміння іншої людини, вироблення єдиної стратегії взаємодії. 

У більш вузькому значенні спілкування є складовою (інколи – особливим 

самостійним видом) професійної діяльності працівників поліції, незалежно від 

їх спеціалізації. Як теоретичну основу для такого висновку використано 

запропонований А.В. Петровським підхід щодо співвідношення діяльності та 

спілкування. На підтвердження цієї тези сучасні дослідники наводять приклади 

звернення громадян чи службових осіб із заявою, конфіденційного 

співробітництва та опитування осіб із метою отримання оперативної інформації, 

проведення очної ставки, пред’явлення особи для впізнання, проведення 

обшуку і виїмки, відтворення деталей та обставин події, попереднього розгляду 

справи у суді тощо. 

Загальними й обов’язковими принципами професійного спілкування є 

законність та гласність, гуманне ставлення та повага до особи, культура і 

тактовність. Сама процедура такого спілкування детально описана в законі, 

розпочинаючи з підстав і завершуючи процесуальними формальностями. 

Структуру професійного спілкування працівників поліції утворюють 

п’ять етапів:  

1) прогнозування та планування спілкування (підготовка до 

комунікативних, перцептивних, регуляторно-управлінських дій); 

2) встановлення психологічного контакту;  
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3) обмін вербальною та невербальною інформацією для вирішення 

оперативно-службових завдань;  

4) завершення та вихід зі спілкування;  

5) аналіз та оцінка результатів спілкування [2]. 

У процесі розвитку психологічного контакту відбувається взаємне 

оцінювання, взаємна зацікавленість, взаємний діалог.  

Правоохоронна діяльність значною мірою ускладнена низкою 

комунікативних бар’єрів, які пов’язані зі специфікою роботи правоохоронних 

органів і найчастіше спричинені такими факторами, як страх окремих громадян 

контактувати з людиною у формі, нерозуміння один одного, неправильні 

пояснення намірів сторін, недовіра і т. ін. На окрему увагу заслуговують 

питання, що стосуються професійного спілкування в оперативно-розшуковій 

діяльності. Значну проблему при цьому створюють інтелектуальний, емоційно-

вольовий, мотиваційний бар’єри, які в оперативно-розшуковій діяльності 

набувають специфічного характеру [3]. 

Для подолання чи мінімізації впливу цих бар’єрів поліцейський повинен 

передбачити і своєчасно застосовувати заходи щодо попередження або 

усунення перешкод у спілкуванні. Оскільки поліцейському доводиться щодня 

зустрічатися та спілкуватися у різноманітних ситуаціях із різними людьми, то 

від того, наскільки чітко він вміє організувати контакт, швидко й ефективно це 

робить, залежатиме й кінцевий результат його діяльності, уміння розташовувати 

до себе, викликати повагу людини, встановити довірчі взаємини, що дозволяє 

одержати від неї оперативно значущу інформацію. Крім того, поліцейському у 

контактах потрібно бути гнучким і винахідливим, вміти вести переговори. Він 

повинен виокремлювати проблеми різних соціальних груп населення; вміти 

вирішувати соціально-психологічні проблеми відповідно до нормативно-

правової площини; розвивати власний комунікативний потенціал, правильно 

будувати службові взаємини, зокрема субординаційного характеру; вміло 

вирішувати службові й особисті питання, налагоджувати стосунки з близькими 

людьми. 

Також зауважимо, що комунікативна діяльність поліцейського 

відрізняється ще й такими особливостями: багатосторонністю спілкування 

(комунікація здійснюється з різними людьми за професією, віком, рівнем 

інтелекту та ін.); втіленням у процесуальну форму (у межах слідчих чи судових 

дій); визначеністю предмета спілкування (наприклад, предмет допиту свідка чи 

обвинуваченого); допустимістю і правомірністю засобів впливу в процесі 

спілкування; високою формалізацією спілкування; поєднанням процесуальних 

та непроцесуальних форм; конфліктним характером і різноманітними 

приводами для вступу у спілкування; необхідністю встановлення 

психологічного контакту і довірчих стосунків тощо.  
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Враховуючи знання про специфіку спілкування працівників поліції 

виокремлено низку комунікативних вмінь, розвиток яких допоможе 

підвищити ефективність їхньої діяльності, а саме: 

– професійно встановлювати психологічний контакт із представниками 

будь-якого прошарку населення; 

– адекватно передавати та інтерпретувати інформацію (вербальну, 

невербальну); 

– враховувати закономірності ефективного міжособистісного сприймання; 

– уникати (або у разі виникнення – майстерно долати) комунікативні 

бар’єри;  

– здійснювати психологічний вплив у професійній діяльності; 

– використовувати специфічні прийоми для спонукання співрозмовника 

до потрібних в інтересах правозаконності дій.  

Професійне спілкування працівників поліції є обов’язковим і важливим 

елементом їх службової діяльності, під час якої здійснюється організація і 

тактика взаємодії з різними категоріями громадян із метою попередження, 

припинення, розкриття та розслідування правопорушень і злочинів.  

Відтак, для поліцейського важливо не тільки вміти правильно 

спілкуватися з людьми, а й уміти здійснювати психологічний вплив на них 

(схиляти їх до свого погляду, переконувати, спонукати до надання правдивої 

інформації тощо). Професійне спілкування працівника поліції – доволі складний 

процес, що потребує належного рівня комунікативної компетентності 

поліцейського. Тому, у навчальних закладах системи МВС України особливу 

увагу слід приділяти професійно-комунікативній підготовці майбутніх 

правоохоронців, побудованій на основі моделі фахівця, методологічною 

основою якої є цілісний, аксіологічний та особистісно-орієнтований підходи в їх 

гармонійному поєднанні.  

Наразі стає зрозуміло, що для подальшої ефективної діяльності 

працівників поліції у режимі комунікативної діалогової активності, необхідно і 

в процесі професійної діяльності працівників поліції застосовувати інноваційні 

концепції, стратегії, педагогічні та психологічні технології, методи і прийоми 

для їх комунікативної підготовки. Це надасть змогу ефективно вирішувати 

завдання формування і розвитку особистих соціально значущих здібностей 

міжособистісного спілкування правоохоронця протягом всього професійного 

життя.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ В МІСЦЯХ  

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 

Проблема деструктивної поведінки людини привертала увагу дослідників 

досить давно, але й донині все ще залишається недостатньо вивченою. З 

розвитком суспільства певні форми деструктивної поведінки, зокрема 

агресивної, не тільки не виявили тенденції до зниження, але й стали знаходити 

нові, більш витончені форми прояву. Актуальність теми дослідження 

визначається також і тим, що в останні роки збільшилася кількість злочинів, що 

скоєні жінками. Крім цього, у жінок спостерігається поглиблення агресії в бік 

зростання жорстокості, цинізму, збільшення кількості злочинів, які скоюються 

під впливом ситуативних, імпульсивних поведінкових реакцій. 

Аналогічний процес спостерігається в установах виконання покарань, де 

значну частину порушень режиму утримання складають агресивні вчинки 

засуджених, зокрема жінок зрілого віку (І.В. Штанько, В.А. Льовочкін, 1998), 

найбільш широко представлених серед жіночого спецконтингенту 

(Ю.А. Дмитрієв, Б.Б. Казак). 
Агресивна поведінка засуджених жінок виступає своєрідним індикатором 

ефективності роботи всієї системи органів виконання покарань (В.О. Глушков). 

Адже здійснення агресивних вчинків свідчить про певну дефектність “Я-

концепції людини” (С.Д. Максименко), отже надає несприятливий прогноз 

щодо майбутньої ресоціалізації засудженої жінки та ймовірності здійснення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
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рецидивних злочинів (Ю.М. Антонян, В.Г. Дєєв, В.С. Медведєв, В.М. Синьов, 

О.П. Севєров, Д.І. Ушатіков).  

Проблематика агресії та агресивної поведінки засуджених займає істотне 

місце у психологічній науці: А.Г. Амбрумова, Ю.М. Антонян, О.М. Бандурка, 

О.В. Беца, М.В. Костицький, В.С. Медведєв, О.П. Севєров, В.М. Синьов, 

Г.Ф. Хохряков та ін. Проте, як констатують, зокрема А.О. Бухановский (1996), 

Г.О. Радов (1997), проблема агресивної поведінки засуджених жінок 

залишається недостатньо розробленою у психолого-педагогічній науці.  

Дослідна робота здійснювалася на базі Дніпродзержинської жіночої 

виправної колонії (№34) середнього рівня безпеки Південно-східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України. Загальна кількість досліджуваних 

засуджених жінок становила 32 особи, з них 18 жінок віком 25-35 років (І 

віковий період) та 14 жінок 36-50 років (ІІ віковий період). 

Для вивчення особливостей агресивної поведінки засуджених жінок 

використовувались: методика діагностики показників і форм агресії А. Басса і 

А. Дарки (адаптація А.К. Осницького), методика вимірювання рівня 

тривожності Дж. Тейлора (адаптація Т.А. Немчинова), методика діагностики 

рівня розвитку емпатії В.В. Бойко.  

За результатами проведеного дослідження з'ясовано, що засуджені жінки І 

періоду зрілого віку відзначаються широким використанням різноманітних 

форм агресії – фізичної та вербальної, підозрілістю, образливістю, високою 

тривожністю, нижчою за середній рівень емпатією, що свідчить про  

домінування у них егоїстичних мотивів при взаємодії, на відміну від 

засуджених ІІ періоду зрілого віку, у яких фіксуються нижчі показники 

схильності застосування різних форм агресії, окрім фізичної та аутоагресії, 

середня з тенденцією до низького тривожність, та середній рівень розвитку 

емпатії, що свідчить про їх більш виважене, помірковане ставлення до життя. 

На підставі отриманих результатів розроблена й апробована програма 

розвитку навичок конструктивного управління агресією із засудженими 

жінками, що була спрямована на: відреагування негативних емоцій і навчання 

прийомам регулювання свого емоційного стану; формування адекватної 

самооцінки; навчання способам цілеспрямованої поведінки, внутрішнього 

самоконтролю й стримування негативних імпульсів; формування позитивної 

моральної позиції.  

Результати повторного констатувального дослідження виявили зниження 

фізичної, вербальної та непрямої агресії серед засуджених жінок І періоду 

зрілого віку, зниження підозрілості в обох групах, зниження середніх 

показників тривожності в обох групах та відсутність змін досліджуваних 

показників в контрольній групі засуджених жінок, що доводить ефективність 

апробованої програми тренінгу. 
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ПРОБЛЕМА РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ:  

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

В умовах соціальних, економічних і політичних перетворень, що 

відбуваються в суспільстві упродовж останніх десятиліть, суттєво зріс вплив 

невизначенності і ризику на життя і здоров’я людей і, особливо, підлітків. 

Намітились передумови для перегляду традиційних соціальних уявлень про 

ризиковану поведінку.  

У вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах (Ч. Беккаріа, М. Вебер, 

Е. Дюркгейм, О. Конт, Р. Мертон, Р. Міллз, Т. Парсонс, Н. Смелзер, П. Сорокін, 

Г. Тард, Е. Феррі, Е. Фромм, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, І.С. Кон, 

В.М. Кудрявцев, Ю.О. Клейберг, А.С. Макаренко, Н.Ю. Максимова, А.О. Реан, 

С.І. Яковенко та ін.) значне місце присвячується проблемі підлітків, у яких 

порушення поведінки або порушення в афективній сфері стають причиною 

соціальної дезадаптації та розвитку різних форм ризикованої поведінки. Такі 

прояви як злочинність, алкоголізм, наркоманія, проституція характеризуються 

значною шкодою як для конкретної особи так і суспільства в цілому. 

Ризикована поведінка сьогодні розглядається у контексті проблем 

саморуйнування, небезпеки для життя і здоров’я, численних травм і довчасної 

смерті у підлітковому віці (Ю.Д. Башкіна, М.В. Васильченко, Г.Л. Могілевська, 

Н.Б. Осипян, Л.Г. Подколзіна, Ю.Г. Фролова, И.А. Фурманов, J.M. Bertolote, 

P.E. Boverie, M. Britain, L. Greening).  

Особливу значущість вивченню проблематики ризикованої поведінки дітей 

в наш час надає проблема виникнення у сучасних підлітків посиленого бажання 
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освоювати Інтернет-технології, спілкуватись з однолітками у віртуальній 

реальності. Неконтрольований час перебування біля комп’ютера, захоплення 

спілкуванням у чатах та на форумах обумовлюють дезадаптацію та особистісні 

порушення у дитини, які проявляються у зміщеннях «Я-реального» та «Я-

віртуального». Шукаючи способи втечі від реальних проблем повсякденного 

життя, діти потрапляють у вирій інших проблем, які ведуть їх до соціальної 

ізоляції. Не маючи сформованих психологічних механізмів захисту вони 

наражають себе на ризик розвитку нав’язливих станів, втрату контролю над 

віртуальною реальністю, яка починає контролювати їх. Усе це відбувається на 

фоні зростаючих труднощів у взаємодії дітей з батьками, педагогами, а надалі – із 

суспільством в цілому. Виражене прагнення до самовизначення і 

самоствердження дітей обумовлює особливу їх вразливість до обрання 

ризикованої поведінки, як шляху задоволення зазначених потреб.  

Поширення в соціальних мережах онлайн насильства призводить до 

підвищення рівня агресивності у дитячому середовищі, проявів жорстокості, 

вживання психотропних та інших шкідливих речовин, суїцидальної поведінки, 

тощо.  

Всесвітня інформаційна мережа стала не тільки джерелом інформації, 

розваг, а і засобом ігрової діяльності, самовираження та розвитку. У 

кіберпросторі існує значна кількість спеціальних сайтів адресованих дітям 

різного віку. Останнім часом, активного поширення набули так звані «групи 

смерті» («Синій кит», «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 04.20», 

«Рожеві феї»), адміністратори яких пропонують дітям стати учасника гри під 

час якої пропонується виконувати смертельні завдання, фінальним етапом яких 

є суїцид. Так, за інформацією прес-центру Національної поліції України, станом 

на березень 2017 року працівники Департаменту кіберзлочинності виявили у 

соціальних мережах 434 «групи смерті». Кількість облікових записів, які 

вдалося ідентифікувати, як такі, що зареєстровані на території України, 

становить 34970. А за інформацією Інтернет видання «Ракурс», тільки в межах 

гри «Синій кит» залучено до зазначених груп близько  35 тис. українських 

підлітків. 

Складнощі підліткового віку були і залишаються серйозною соціально-

психологічною, педагогічною проблемою світового масштабу. Вони 

обумовлюються відмінностях між вимогами, що висуваються суспільством до 

дітей і дорослих, різницею в їх обов'язках і правах; щвидкими темпами змін у 

фізичному і психічному стані підлітків, в характері їх реакцій на зовнішні 

впливи; накопиченими до цього віку дефектами виховання тощо.  

Підлітковий максималізм, відсутність соціального досвіду, цікавість, 

бажання спробувати різні сторони «дорослого життя», тиск однолітків або 

друзів більш старшого віку може провокувати ризиковану поведінку. 

Ризикована поведінка завжди спрямована на освоєння навколишнього простору 

і розуміння того, де його межа. Зазвичай високий ризик – це побічний продукт 
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загостреної пізнавальної діяльності. Підліток експериментує, щоб дізнатися про 

себе краще, спробувати різні стилі життя, показати оточенню, що стає 

дорослим, підвищити ступінь самостійності. 

Отже, загострення психологічних особливостей підліткового віку, 

дисгармонійність перебігу його фаз під впливом різних біологічних та 

соціальних факторів можуть призводити до формування підліткових криз, 

несприятливий перебіг яких обумовлює розвиток різних форм ризикованої 

поведінки. 

Стратегія профілактики ризикованої поведінки неповнолітніх має бути 

спрямована, по-перше, на зниження факторів ризику, що здійснюють 

негативний вплив на розвиток дитини і провокують соціально-ризиковані види 

поведінки, по-друге, на посилення факторів захищеності, які знижують ступінь 

виникнення ризиків і сприяють формуванню компетенцій та успішної 

соціалізації дітей. Успішним є застосування стратегії позитивної профілактики, 

яка передбачає розширення змістовної сторони життя, надає великий вибір 

альтернатив для організації життєдіяльності підлітка. Слід пам’ятати, що 

навчити дітей безпечно користуватися можливостями Інтернету мають батьки, а 

завданнями державних органів та установ є створення безпечних умов 

користування Інтернет мережею. 

Таким чином, проблеми ризикованої поведінки, в тому числі пов’язаної з 

розвитком і поширенням інформаційних технологій на сьогоднішній день 

набули своєї актуальності в суспільстві і потребують врахування сучасних 

аспектів її форм та проявів, об’єднання зусиль науковців та практиків для 

нагального їх вирішення. 
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методичні рекомендації / Заг.ред.С.І.Яковенка. – К.: РВВ КІВС, 2000. – 119 с 

3. Ризикована поведінка: посібник / Т.Ф.Алексеенко, С.В.Кушнарьов. – 

Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – 172 с. 
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спілкуванням у мережі – дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news. 
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СЕКЦІЯ 3 «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА»,  

«ТЕХНІЧНІ ТА ВІЙСЬКОВІ НАУКИ» 

 

М.В. Бурак, 
кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з 

проблем кримінальної поліції 

навчально-наукового інституту №1 

Національної академії внутрішніх справ 

 

ЗАГРОЗИ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ 

КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

Оборонно-промисловий комплекс України є важливою складовою 

національної безпеки нашої держави, оскільки ця галузь, пов’язана із 

забезпеченням військово-економічної безпеки. У відповідності Закону України 

“Про оборону України” підготовка держави до оборони передбачає зокрема 

формування та реалізацію воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та 

військово-промислової політики держави забезпечення Збройних Сил України 

(далі – ЗСУ), інших військових формувань, утворених відповідно до законів 

України, та правоохоронних органів підготовленими кадрами, озброєнням, 

військовою та іншою технікою [1]. 

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс не має змоги задовольнити 

потреби ЗСУ, інших утворених відповідно до законів військових формувань у 

сучасному озброєнні та військовій техніці в умовах проведення 

антитерористичної операції, в особливий період, а також для забезпечення 

обороноздатності країни у мирний час, що загрожує національній безпеці. 

За останні роки втрачені традиційні внутрішні та міждержавні 

коопераційні виробничі і науково-технічні зв’язки підприємств оборонно-

промислового комплексу. 

Матеріальна шкода, яку заподіяла Російська Федерація Україні внаслідок 

знищення підприємств оборонно-промислового комплексу у Донецькій та 

Луганській областях, а також “націоналізація” та незаконне вилучення 

державного майна в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі є одними з 

важливих факторів, які не дали змоги підприємствам оборонно-промислового 

комплексу забезпечити Збройні Сили, інші утворені відповідно до законів 

військові формування необхідним озброєнням та військовою технікою [2]. 

Вважаємо, що основними загрозами оборонно-промислового комплексу 

України є: відсутність налагодженої кооперації у виробництві військової 

техніки; нестача або відсутність необхідної сировини та матеріалів; спроби 

незаконного відчуження майнового комплексу підприємств оборонно-
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промислового комплексу; збільшення військово-технологічного відриву країн-

лідерів та нарощування їх можливостей щодо створення зразків озброєння та 

військової техніки нових поколінь; відсутність систематичного підвищення 

науково-технічного рівня військових розробок та бойового потенціалу військ 

України тощо. 

Так, Закон України “Про основи національної безпеки України” визначає, 

що реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, 

стабільності в суспільстві на сучасному етапі у воєнній сфері та сфері безпеки 

державного кордону України є нарощування іншими державами поблизу 

кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують 

співвідношення сил, що склалося; небезпечне зниження рівня забезпечення 

військовою та спеціальною технікою та озброєнням нового покоління ЗСУ, 

інших військових формувань, що загрожує зниженням їх боєздатності; 

повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забезпечення програм 

реформування Воєнної організації та оборонно-промислового комплексу 

України; накопичення великої кількості застарілої та не потрібної для ЗСУ 

військової техніки, озброєння, вибухових речовин [3]. 

Відтак, з метою створення умов для підвищення рівня функціонування 

оборонно-промислового комплексу, що дасть змогу задовольнити потреби ЗСУ, 

інших утворених відповідно до законів військових формувань у сучасному 

озброєнні та військовій техніці, а також сприятиме створенню та розвитку 

цілісної системи оборонно-промислового комплексу на принципах 

збалансованості відповідно до потреб внутрішнього та зовнішнього ринку, 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено Концепцію 

Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу на період до 2020 року [2]. 

Концепція передбачає можливі три варіанти розв’язання проблеми, що 

передбачають: перший (саморегуляція) – відсутність прямої державної 

фінансової підтримки та впровадження ряду преференцій згідно з податковим 

та митним законодавством, що сприятиме розвитку оборонних галузей 

промисловості переважно за рахунок реалізації зовнішньоекономічних 

контрактів у сфері військово-технічного співробітництва, державно-приватного 

партнерства. Разом з тим бюджетне фінансування підприємств оборонного 

сектору економіки, крім державного оборонного замовлення, фактично 

відсутнє; другий (інвестиційно-інноваційний) – реалізацію державної політики, 

спрямованої на удосконалення системи функціонування оборонно-

промислового комплексу за рахунок інвестиційно-інноваційної 

діяльності; третій (комплексний), оптимальний – забезпечення технологічного 

лідерства оборонно-промислового комплексу серед галузей промисловості, 

технологічне оновлення основних фондів, реструктуризацію, реорганізацію і 

корпоратизацію підприємств оборонно-промислового комплексу, залучення 

інвестицій для реалізації інноваційних проектів, що сприятиме забезпеченню 



 244 

максимального економічного ефекту від залучення фінансових і виробничих 

ресурсів для удосконалення діяльності підприємств оборонно-промислового 

комплексу, здійснення контролю за активами таких підприємств, а також дасть 

змогу розширити внутрішній та зовнішній ринок продукції військового 

призначення та подвійного використання [2]. 

Шляхами вирішення проблеми є розробка (перероблення) Стратегії 

національної безпеки України, Воєнної доктрини України, Стратегічного 

оборонного бюлетеню України, Державної цільової оборонної програми 

розвитку ОВТ ЗС на 2012-2017 роки, Державної програми реформування і 

розвитку оборонно-промислового комплексу.  

Так, особливе місце в системі правового забезпечення національної 

безпеки і оборони має посідати Стратегія національної безпеки України, у якій 

визначаються актуальні загрози та пріоритети державної політики у сфері 

національної безпеки і оборони на визначений період [3]. 

Основними напрямами державної політики національної безпеки України 

у сфері підвищення обороноздатності держави є забезпечення готовності 

держави, її економіки і суспільства до оборони та відбиття зовнішньої агресії у 

будь-яких формах і проявах (зокрема у формі гібридної війни), підвищення 

рівня обороноздатності держави є ключовим пріоритетом політики національної 

безпеки. 

Пріоритетом у цій сфері є реформування ЗСУ метою забезпечення їх 

ефективності, мобільності, оснащення сучасним озброєнням, військовою і 

спеціальною технікою та на основі цього - спроможності забезпечити оборону 

держави. 

Саме цей документ має бути основою для комплексного планування 

діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки і оборони, а 

також розроблення інших стратегічних та програмних документів, якими 

визначаються цілі, напрями і механізми діяльності органів державної влади у 

сфері національної безпеки. Організація цієї законотворчої діяльності – 

залишається завданням Кабінету Міністрів України. 

У свою чергу, Стратегія національної безпеки України спрямована на 

реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів державної політики 

національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року № 

1678-VII, і Стратегією сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленою Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5. 

Стратегія визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові 

пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, 

організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України. 

Задля цього рух уперед здійснюватиметься за одним із таких векторів – 

вектор безпеки – це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності. Україна має стати 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
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державою, що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир не тільки на 

своїй території, а й у європейському регіоні.  

Вектор безпеки передбачає реформу оборонно-промислового комплексу. 

Водночас наявність досконалого законодавства з питань забезпечення 

національної безпеки ще не є гарантією його безумовного виконання і належної 

реалізації його норм. Необхідно запобігти повторенню негативної практики 

минулого, а саме - відсутності відповідальності за невиконання законів та інших 

нормативно-правових актів, відсутності зв’язків між різними державними 

стратегічними і програмними документами. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ 

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Систему нормативно-правових актів України, якими встановлено правила 

участі Збройних Сил України у військових операціях, враховуючи новітні 

цивілізаційні виклики, не можна визнати довершеною та досконалою. Так, вона 

в мінімально достатній мірі регулює питання застосування «класичного» права 

збройних конфліктів (права Гааги та Женеви) під час ведення «класичних» 

бойових дій в міжнародному збройному конфлікті, тобто тоді, коли 

військовослужбовець миротворець de-jure стає правомірним представником 

держави - учасника конфлікту, комбатантом. Проте сталу систему правових 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/19-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/19-2016-%D1%80
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норм з регулювання невластивої для військових діяльності (миротворчість, 

антитерористичні операції) досі не розроблено. 

Так, систему національних актів військового управління, що 

застосовуються у військових операціях, умовно можна поділити на дві групи: 

перша – нормативно-правові акти та акти військового управління з питань 

підготовки Збройних Сил України до дій у військових операціях та власне 

організації таких операцій, друга – нормативно-правові акти та акти військового 

управління щодо дотримання міжнародного гуманітарного права 

військовослужбовцями Збройних Сил України під час проведення операцій. 

Встановлено, що система національних актів військового законодавства з 

питань військових операцій є ієрархічною та включає нормативно – правові 

акти від Конституції України і законів України до наказів Міністерства оборони 

України та Генерального штабу Збройних Сил України. Однак вона не охоплює 

такі види специфічних, коаліційних актів, як операційні плани та накази, 

стандартні операційні процедури, правила щодо застосування сили під час 

проведення специфічних процедур поліцейського спрямування (затримання, 

арештів, обшуків тощо). 

Під час проведення військових операцій, зокрема, з підтримання миру і 

безпеки, антитерористичних, правила застосування сили є більш обмеженими, 

ніж у ході збройного конфлікту. Принципами використання сили під час 

проведення таких операцій є законність – використання сили повинно 

обґрунтовуватися встановленим обсягом повноважень (мандатом), наприклад, 

для гарантування свободи руху, затримки певних осіб; необхідність – 

застосування сили необхідно тому, що інші заходи для досягнення законної 

мети не мають успіху. Ця вимога потребує вибору і перегляду інших заходів, 

ніж використання сили. Такими заходами можуть бути: утримання, 

попередження, демонстрація, загроза, переговори та посередництво; 

пропорційність – використання сили має бути пропорційне загрозі та законній 

меті, якої необхідно досягти [2, 3]. 

Світове співтовариство досягло згоди про дотримання однієї з трьох умов, 

які є необхідними для надання правомірності застосуванню сили у відповідності 

до міжнародного права, а саме: як частина більш загальних правомочностей 

учасників інтервенцій, які надані згідно із Параграфом VII Статуту ООН; як 

частина більш загальних правомочностей регіональних організацій з питань 

безпеки, що здійснюють свою діяльність відповідно до Параграфу VIII Статуту 

ООН; як правомірна дія індивідуальної або колективної самооборони, яка 

здійснюється відповідно до умов ст.  51 Статуту ООН та/або відповідно до 

звичаїв міжнародного права [1]. 

Це зумовлює потребу у дальшому дослідженні ролі та місця 

спеціалізованих, процедурних норм як обов’язкової умови підвищення рівня 

правового регулювання діяльності з підтримання миру і безпеки. А в умовах 

проведення багатонаціональних операцій ця потреба стає нагальною ще й у 
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зв’язку з наявністю актуальних питань застосування коаліційних нормативно-

правових актів та норм поведінки. 

Під час здійснення військових операцій нормативні акти, що регулюють 

застосування сили, є тим зводом правил, що визначають де, за яких умов, 

відносно кого і яка саме сила має бути використана. Такі правила, як загальні, 

так й конкретні, в різні часи й у різних ситуаціях помітно відрізнялись, оскільки 

культурні традиції на протязі всесвітньої історії, зрозуміло, теж невпинно 

змінювались. За загальними принципами міжнародного права такі правила 

мають відповідати загальноприйнятим нормам, які діють під час збройних 

конфліктів. 

Цілком очевидно, що з урахуванням специфіки діяльності найбільш 

розвинутими та загальноприйнятими такі правила існують в правовій структурі 

країн – членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО). 

Слід зазначити, що в рамках діяльності воєнної компоненти НАТО, 

зокрема, під час проведення військових операцій, в Альянсі запроваджено 

систему запитів нижчих командирів у вищі інстанції на Правила застосування 

сили, надання певних повноважень [9]. При цьому, Північноатлантична Рада 

НАТО визначає та встановлює фундаментальні принципи та параметри, в 

рамках яких коаліційні війська виконували свої завдання. Північноатлантична 

рада НАТО запроваджує Правила застосування сили, які є фундаментом, що 

встановлює основні напрями використання сили в діяльності командирів всіх 

рівнів [5]. Правила застосування сили, що містяться в Додатку до операційного 

плану кожної операції, представляють собою певний набір правил, які можуть 

бути предметом запитів і дозволені до застосування під час здійснення завдань 

операції [8]. 

Правила застосування сили можуть бути розглянуті та досліджені в таких 

аспектах: коли (тобто за яких умов) та ким військова сила може бути 

використана; де військова сила може бути використана; проти кого (або 

відносно якого об’єкту) військова сила може бути використана при наведених 

вище обставинах; як військова сила повинна бути використана для досягнення 

бажаної мети [9]. 

В якості вдалого прикладу можна навести визначення правил 

застосування сили, що використовує Міністерство оборони Великої Британії, а 

саме: «Директиви, що видані компетентною військовою владою, в яких 

визначаються обставини, застереження та обмеження, при яких збройні сили 

Великобританії будуть ініціювати та/або продовжувати застосовувати силу 

проти інших військ» [7]. 

Правила застосування сили застосовуються у двох формах: дії, які 

військовий командир (начальник) може здійснювати без консультації з вищим 

органом, якщо це явно не заборонено (іноді має назву «командування без 

заперечення»), та дії, які можуть бути здійснені тільки якщо на це є явний та 

прямий дозвіл вищої влади (іноді називається «позитивне командування») [9]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.com.ua&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Defence_%28United_Kingdom%29&usg=ALkJrhj6t6Jz_Bb0ofHudVZUo4LOQZJXLQ
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Зазвичай до великого набору наказів постійного характеру, військовому 

миротворчому персоналу можуть бути надані додаткові правила застосування 

сили перед виконанням будь-якого особливого завдання або військової операції. 

Вони можуть охоплювати такі обставини та дії, як, наприклад, прийняття 

відповідних заходів після здійснення нападу, порядок поводження із 

захопленими цілями, які території військовослужбовці зобов’язані охороняти, 

яка сила повинна бути використана під час операції [9]. 

Дотримання правил застосування сили є надзвичайно важливим чинником 

успішного ведення військових операцій, оскільки: 

вони забезпечують послідовність, зрозумілість і повторюваність 

встановлених стандартів про те, яким чином мають діють підрозділи збройних 

сил. Зазвичай правила ретельно і детально відпрацьовуються задовго до часу їх 

застосування і можуть охоплювати кілька сценаріїв, з різними правилами для 

кожного; 

вони допомагають синхронізувати політико-дипломатичні і військові 

компоненти обраної стратегії шляхом доведення політичних моментів до 

командирів з метою розуміння, прогнозування і виконання завдань якнайкраще. 

Очевидно, що збройні сили країни - учасниці коаліції на додаток до 

коаліційних норм дотримуються також і своїх національних законів. При цьому 

вони не зобов’язані виконувати завдання, операції або під час виконання 

специфічних процедур такі дії, які б порушували їх національне законодавство. 

Відповідно, країни-учасники коаліції мають вирішити питання нормативних 

обмежень або зміну дій своїх контингентів з метою забезпечення дотримання 

національного законодавства. 

Міжнародні та коаліційні нормативні акти, що забезпечують безпосереднє 

виконання завдань під час військових операцій, є достатньо систематизованими 

за фактичним змістом, суб’єктним складом, типізацією випадків застосування, 

цілями. Їхньою особливістю є те, що вони, особливо коаліційні, по суті, не є 

частиною національного законодавства країни-контрибутора. Проте вони поряд 

з національними складають основу Операційного права (або Права операцій), 

яке в правових системах провідних країн світу успішно поєднує в собі як норми 

міжнародного гуманітарного права (адаптовані безпосередньо під виконання 

певного виду операцій), так і інші норми (права міжнародної безпеки, 

морського, повітряного, інформаційного, господарського, екологічного, 

міжнародного приватного права тощо). 

Таким чином, дослідження, вивчення та впровадження в діяльність саме 

процедурних норм внутрішньо-операційного характеру, якими мають 

керуватись збройні сили, дають можливість ефективної підготовки 

військовослужбовців до участі в операціях різного типу. 
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Кількість дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) в Україні, нажаль 

постійно зростає. Про це свідчить статистика ДТП за минулий рік, у порівнянні 
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із 2015-м. Як повідомляють представники Моторного (транспортного) 

страхового бюро України (далі - МТСБУ), у 2016 році на дорогах нашої країни 

відбулося 154 556 аварі, що на 11,6% більше, ніж на рік раніше. Слід звернути 

увагу, що кількість аварі із постраждалими людьми лишилась приблизно на 

такому самому рівні — 25 547. Також у бюро повідомляють, що у минулому 

році кожної доби в Україні реєструвалося по 422 ДТП, у яких тілесні 

ушкодження отримували 88 осіб, а помирало 9 потерпілих [1]. Найбільш 

високий рівень аварійності показали Одеська, Вінницька, Волинська, 

Миколаївська, Луганська та Тернопільська області. Найбільш небезпечним 

містом називають Київ, - за рік трапилось 43 000, а також травмовано близько 2 

800 людей. Найпоширенішою причиною аварій  у столиці залишається – 

керування транспортним засобом в стані сп‘яніння [2].  

Кожна зареєстрована аварія проходить процес реєстрації та розбору. В 

процесі реєстрації відбувається огляд місця ДТП та складається протокол, який 

супроводжується схемою місця події, місцезнаходження учасників, знаків, 

розмітки, а також переліком пошкоджень транспортних засобів та дорожнього 

устаткування. У майбутньому всі ці відомості будуть використані групою 

розбору для визначення винуватця ДТП, а також фахівцями страхових компаній 

та експертами для оцінки заподіяної шкоди. 

Традиційний протокол огляду залежить від діяльності співробітників 

патрульної поліції. Багато чого залежить від точності вимірів місцезнаходження 

транспортних засобів (далі - ТЗ), від особистісних даних працівників патрульної 

поліції. У класичному протоколі часто відсутня необхідна додаткова інформація 

про місце події, а саме схема взаємного просторового положення потерпілих та 

транспортних засобів – учасників ДТП, не документується належним чином 

інформація щодо ушкоджень ТЗ. 

До основних недоліків складання схем ДТП належать:  

- ручне складання схеми призводить до спрощення малювання і як 

наслідок поганого візуального сприйняття; 

- точність даних, відображених у схемі, зазвичай невисока, незалежно від 

застосованих засобів вимірювання (рулетка, або лазерний дальномір); 

- фіксуються лише ті параметри і відстані, які важливі на думку 

патрульного; 

- незважаючи на наявність спеціальних бланків із масштабною сіткою, 

часто зустрічається недотримання масштабу відображуваних об‘єктів, саме 

тому по ній неможливо визначити додаткові просторові характеристики 

потрібні для послідуючого аналізу ДТП;  

- на час провадження огляду та відповідних вимірів перекривається рух 

транспорту, що в свою чергу призводить до утворення заторів на дорогах;  

- у будь який момент у схему можуть бути внесені незворотні зміни.  

У розвинутих країнах вже тривалий час використовуються сучасні 

технології та прилади, які дозволяють уникати наведених вище недоліків і 
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створювати об‘єктивну цифрову модель місця події. Зрозуміло, що для 

успішного використання дані засоби повинні відповідати ряду вимог:  

- мати високу роздільну здатність. (Роздільна здатність лазерного 

сканеру – це найменша відстань, яку можна однозначно заміряти приладом між 

двома окремими об‘єктами, найменша реєструєма відстань на «хмаринці 

крапок» при заданому віддаленні від сканеру; 

- мати високу продуктивність та точність вимірів; 

- можливість оперативного розгортання та установки; 

- виконувати виміри за відсутності освітлення  

- мати захист від несанкціонованого втручання у роботу та 

редагування [3]. 

Лазерне сканування – це останнє слово науки в оформлення ДТП, яке 

дозволяє отримати трьохмірну комп‘ютерну модель будь-якого об‘єкта, будь то 

автомобіль, його частина (колесо), або будь-який предмет, який знаходиться в 

межах досліджуваної ділянки місцевості.  

Принцип роботи лазерних сканерів базується на вимірюванні цілого числа 

коливань хвиль (довжина хвиль), які уміщуються у вимірювану відстань. 

Технологія лазерного сканування полягає у вимірюванні відстаней до більшої 

кількості крапок, які містяться на об‘єкті, який знімають. Виміри відбуваються 

до декількох тисяч крапок на секунду. Щільність сканування залежить від 

дальності і в змозі досягати десятих часток міліметру [4]. 

Для здійснення сканування не потрібні зайві пристосування, потрібна 

лише пряма видимість. Зйомка на відстані дозволяє забезпечити безпеку людям 

та техніці та уникнути заторів. Звісно, з однієї точки зйомки буде скудне 

зображення і чим складніше місцевість, тим більше потребується точок 

сканування. Отримані дані з різних точок сканування за допомогою 

спеціального програмного забезпечення зводяться у єдину тривимірну «хмару 

крапок», кожна з яких має свої координати X, Y, Z. У подальшому саме це буде 

слугувати основою для побудови моделі.  

Після збору и обробки даних, що можливо навіть на місці події, за 

наявності ноутбука з відповідним програмним забезпеченням, ми отримуємо 

завершену тривимірну картину місця події. 

Технологію лазерного сканування можна використовувати і при 

дослідженні механізму ДТП [5]. Лазерне зображення схоже на фотографічне, 

але на відміну від нього має тривимірний вигляд, із можливістю легко 

змінювати ракурс та проводити точні виміри. Фотограмметричні методи 

потребують використання метричних фотокамер, зазвичай двох, для 

квартирування ситуації. Також при застосуванні фотограмметричних систем 

обов‘язково виконують процедуру ректифікації (трансформації) отриманих 

фотозображень. Отримання розмірів при дослідженні фотозображень можливо 

лише за умов обробки за допомогою спеціального програмного забезпечення, 



 252 

яке складає всі фотографії у єдине ціле. Звісно все це потребує додаткового часу 

і не аби як складно. 

За отриманими даними фахівці можуть змоделювати ситуацію, яка 

передувала ДТП. Тобто, володіючи інформацією про точне місцезнаходження і 

ступінь пошкоджень транспортних засобів, можна визначити швидкість та 

траєкторії руху автомобілів, а також оцінити збитки отримані в результаті 

аварії. 

Отже, перевагами лазерного сканування над всіма іншими традиційними 

способами фіксації місця ДТП являються:  

1. миттєва трьохвимірна візуалізація; 

2. висока точність та повнота результатів 

3. швидкий сбір даних  

4. забезпечення безпеки всіх учасників на місці події.   

5. результати лазерного сканування можуть зберігатися майже вічно 

на будь яких електронних носіях. 
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ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

В історичному контексті розвитку будь-якої системи невідворотнім є 

процес її періодичного вдосконалення. З часом, еволюційні процеси створюють 

передумови, при яких сталі можливості наявного засобу (предмету, виробу), як 

сформованого механізму, перестають задовольняти вимоги користувача та 

потребують удосконалення. Відповідно, такі процеси характерні і для систем та 

зразків засобів протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, 

зокрема таких як озброєння, що в умовах проведення антитерористичної 

операції на території окремих районів Донецької та Луганської областей та 

загального зростання рівня криміногенної ситуації в країні набуває особливої 

актуальності. 

В умовах реформування системи правоохоронних органів, зокрема 

розвитку підрозділів Національної поліції, питання переозброєння є одними з 

пріоритетних [1]. 

Вдосконалення системи озброєння правоохоронних органів полягає в 

збалансованому впровадженні нових зразків зброї у їх практичну діяльність, 

тобто здійснення процесу планового переозброєння [2], що включає у себе 

вивчення та визначення потреби у забезпеченні зразками виробів, перевірки їх 

якісних та технічних характеристик, а також проведенні окремо визначених 

процедурних заходів [3; 4]. 

На відміну від підрозділів ЗСУ, поліція, відповідно до статей 42 та 46 

Закону України «Про Національну поліцію», під час виконання повноважень 

уповноважена застосовувати вогнепальну зброю у виняткових випадках, що є 

найбільш суворим заходом примусу і тільки з метою заподіяння особі такої 

шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного 

відвернення чи припинення правопорушення [5]. 

На сьогодні більшість правоохоронних органів у своїй діяльності 

керуються окремими законодавчими актами, правові норми щодо застосування 

та використання зброї яких відсилають до норм Закону України «Про 

Національну поліцію» [5; 6]. Тобто, їх посадові особи, аналогічно підрозділам 

поліції можуть застосовувати зброю не за прямим призначенням, а лише у 

випадках передбачених законодавством, та з урахуванням вимог статей 36, 38, 

39 Кримінального кодексу України [7]. 

Тому, з урахуванням статті 3 Конституції України [8], забезпечення 

підрозділів правоохоронних органів високоякісними, технічно придатними для 

виконання покладених на них завдань зразками озброєння є вкрай необхідним, 
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оскільки їх застосування, як особливий вид державного примусу, повинно 

опиратись на принципи верховенства права, законності, дотримання прав і 

свобод людини, і спрямовані на забезпечення охоронюваних державою 

інтересів [5]. 

Загалом процес технічного переозброєння правоохоронних органів 

повинен ґрунтуватись на загальних принципах технічного переозброєння будь-

якого підприємства, установи, організації. 

Так, В.О. Данилюк визначає дві групи принципів організації заходів з 

технічного переозброєння – організаційні та змістовні. До організаційних 

принципів від відносить принцип відповідності стратегічним цілям розвитку; 

принцип цілеспрямованості; принцип планомірності та безперервності. До 

змістовних – принцип інноваційної спрямованості; принцип системності 

(комплексності); принцип перспективності [9]. 

З урахуванням особливостей діяльності правоохоронних органів, принцип 

відповідності стратегічним цілям розвитку полягає у тому, що будь-який 

проект, що реалізується, обов’язково повинен мати стратегічну спрямованість. 

Цей процес стосується і переозброєння, яке має носити стратегічно-

поступальний характер, спрямований на забезпечення концептуальних засад 

діяльності. 

Принцип цілеспрямованості прямо поєднаний з попереднім та полягає у 

тому, що процес переозброєння має підпорядковуватись головній меті, яка 

полягає у реалізації концепції розвитку правоохоронного органу. 

Принцип планомірності й безперервності полягає у тому, що технічне 

переозброєння – це складний процес, який має відповідати належному рівню 

науково-технічного прогресу з урахуванням особливостей функціонування 

системи. Відповідно, даний принцип реалізується в постійних умовах, що і 

визначає його безперервний характер. 

В основу принципу інноваційної спрямованості покладено основні 

еволюційні засади розвитку, тобто технічне переозброєння має відбуватись під 

егідою інноваційного оновлення, забезпечення надходження сучасних зразків 

виробів, таких, що відповідають реаліям сьогодення. 

Принцип системності (комплексності) полягає у тому, що впровадження 

нового технічного озброєння має відбуватися у комплексі з навчанням 

особового складу, адаптацією до наявного технічного потенціалу та 

комплексного підходу до модернізації усього матеріально-технічного 

забезпечення. 

Принцип перспективності спрямований на впровадження чи оновлення 

засобів на основі глибокого аналізу та прогнозування, підвищення вимог до 

якості виробів, з можливістю подальшого їх вдосконалення. 

Зазначені принципи є основоположними для формування цілісної 

державної політики щодо переозброєння правоохоронних органів. Здійснення 

зазначених заходів, на нашу думку, має реалізовуватись з урахуванням 
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орієнтирів на майбутнє та постійного моніторингу забезпечення підрозділів, у 

тому числі з виявленням недоліків, та мають бути покладені у концепцію 

переозброєння правоохоронних органів. 
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ВАЛЮТНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ  

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

 

Однією з головних складових національної безпеки країни є її валютна 

безпека, яка виступає запорукою створення ефективної фінансової системи. 

Вирішення проблем валютної безпеки перебуває у сфері дії валютної політики, 

яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних економічних, правових, організаційних 

заходів щодо регулювання валютної сфери. У зв’язку з цим зростає роль 

національного валютного законодавства у визначенні порядку обігу іноземної 

валюти, забезпеченні пріоритету грошової одиниці країни, захисту її 

купівельної спроможності та врегулюванні інших факторів, які впливають на 

конвертованість національної грошової одиниці. 

Процес інтеграції країни у світову економіку вимагає врахування 

національних інтересів та найголовніших чинників, які впливають на валютну 

безпеку України, забезпечення прозорості національного валютного 

законодавства та вжиття заходів щодо лібералізації валютного ринку відповідно 

до міжнародних зобов’язань країни. 

Слід враховувати, що інтеграція України до світового фінансового 

простору відкриває не тільки нові можливості розвитку фінансового сектору, 

але й породжує потенційні загрози, найсуттєвішими серед яких є втрата 

контролю над фінансовою системою та можливості підтримки розвитку 

стратегічно важливих галузей національної економіки, а отже втрату 

економічного суверенітету країни. 

Стійкість національної валюти, її конвертованість визнається неодмінним 

атрибутом фінансової безпеки будь-якої країни й статтею 6 Закону України 

«Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. 

передбачається, що Україна на своїй території самостійно організує банківську 

справу і грошовий обіг, за допомогою Національного банку України 

нагромаджує валютні запаси для валютного забезпечення та повної зовнішньої 

конвертованості національної грошової одиниці [1]. 

Умовами досягнення дійсної стабільності та оборотності гривні є перш за 

все досконале валютне законодавство, обґрунтована валютна політика, чітка 

валютна система, нормально функціонуючий валютний ринок.  

Говорити про досконале українське валютне законодавство поки що не 

доводиться. Основним документом в сфері регулювання валютного ринку є 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 



 257 

валютного контролю», прийнятий ще на початку 1993 року. Декрет має низку 

недоліків. По-перше, відсутня класифікація валютних операцій, яка має істотне 

значення для визначення правого режиму того чи іншого виду операцій; по-

друге, в Декреті не зазначено ні цілей, ні напрямів, ні форм, ні видів валютного 

контролю; по-третє, чітко не визначено компетенцію органів державного 

управління у сфері валютного регулювання і контролю. Валютне законодавство 

розвивається головним чином завдяки підзаконним нормативно-правовим 

актам, інструкціям, положенням і навіть листам Національного банку України 

та інших органів, і такий стан речей вимагає прийняття Закону України «Про 

валютне регулювання і валютний контроль», який дозволив би уникнути 

дублювання правового регулювання одних і тих же відносин та невизначеності 

правового регулювання інших. 

Поняття валютної безпеки також залишається не до кінця визначеним на 

законодавчому рівні. Так Законом України «Про основи національної безпеки 

України» лише відзначається, що одним із напрямів державної політики з 

питань національної безпеки в економічній сфері є забезпечення внутрішньої і 

зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів 

вкладників, фінансового ринку [2]. 

На рівень валютної безпеки впливають численні фактори, що різняться за 

строком дії, характером прояву і впливу. Серед основних загроз валютній 

безпеці України можна визначити: зростання зовнішнього боргу; відплив 

коштів за кордон; високий рівень доларизації економіки; неефективна структура 

золотовалютних резервів; недосконалість валютно-курсової політики; наявність 

валютних ризиків; проведення незаконних валютних операцій; втручання 

міжнародних фінансових організацій, іноземних радників та консультантів у 

валютну політику України. 

Як свідчить практика, з відпливом капіталів неможливо боротися 

адміністративними методами, адже чинні нормативно-правові акти не 

передбачають дієвих механізмів для їх реалізації. Основними причинами 

відпливу капіталів є недоліки у системі державного регулювання руху капіталу 

та зовнішньоекономічної діяльності, які створюють сприятливу основу для 

поширення різноманітних схем виведення капіталу із України з метою ухилення 

від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом. Щоб обмежити відплив коштів з України, необхідно створити 

привабливий інвестиційний клімат у державі. Тоді вітчизняним інвесторам буде 

вигідно вкладати капітали в економіку своєї країни. Механізми стримування 

відпливу капіталу повинні бути спрямовані на його репатріацію, а не на 

боротьбу з легалізацією коштів, вивезених за межі України. 

У наслідок коливань валютних курсів валютний ринок України 

характеризується наявністю суттєвих валютних ризиків як для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності так і для держави в цілому. 
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Велику небезпеку для економіки країни становлять і правопорушення у 

валютній сфері, їх наслідком є скорочення надходжень валютних цінностей до 

Національного банку України та порушення інтересів держави.  

Крім того, необхідно зазначити, що втручання міжнародних фінансових 

організацій, іноземних радників та консультантів у валютну політику України 

може мати негативні наслідки для її економічної безпеки. У загальному плані 

критерієм оцінки ефективності взаємодії з міжнародними фінансовими 

організаціями повинно бути співвідношення між прогнозованим зиском від 

набуття відкритості і лібералізації економіки і валютного ринку країни й 

можливими втратами для вітчизняних виробників, агентів зовнішньої торгівлі і 

споживачів. Важливим критерієм повинна стати відповідність вимог 

міжнародних фінансових організацій національним економічним інтересам і 

загальному економічному курсу країни.  

Для забезпечення валютної безпеки країни та підтримання стійкої 

стабільності національної грошової одиниці необхідно здійснити заходи, 

спрямовані на забезпечення надійної збалансованості валютного ринку, істотне 

зростання та диверсифікацію золотовалютних резервів держави, удосконалення 

структури платіжного та зовнішньоторговельного балансів, створення умов для 

повернення з-за кордону національного капіталу, сприяння прямим іноземним 

інвестиціям, утвердження ефективної системи страхування від валютних 

ризиків тощо. Важливо забезпечити максимальну прозорість сфери управління 

державним боргом, утвердження механізмів, які б унеможливлювали її 

криміналізацію. 
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БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Національна безпека, та її забезпечення в тому числі, і правове є одним з 

найважливіших напрямів державної політики України. Україна як суверенна 
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правова держава може існувати лише в тому випадку, якщо в ній буде 

забезпечено необхідне нормативно-правове регулювання в цій важливій сфері 

діяльності держави і суспільства. 

У сучасному світі країна постійно стикається з наростаючим потоком 

загроз національній безпеці, що охоплюють практично всі області і сфери 

діяльності: економічну, промислово-технологічну, наукову і науково-технічну, 

екологічну, внутрішню і зовнішньополітичну, оборонну, інформаційну, 

духовно-культурну, демографічну, національно-етнічну та ін. Ефективна 

протидія сучасним загрозам стає гарантією захисту національних інтересів і 

всебічного забезпечення безпеки громадян [1, с. 978]. 

Проблема забезпечення національної безпеки в сучасному світі набуває 

особливої актуальності, що безпосередньо пов’язано з наслідками процесу 

глобалізації. Різноманітність і кількість загроз постійно збільшується, роблячи 

ризик невід’ємною частиною соціального простору, в якому надзвичайний стан 

стає нормою. Важливою складовою національної безпеки України є воєнна 

безпека, яка визначається як стан захищеності національних інтересів, її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності від посягань із 

застосуванням воєнної сили. Головною метою забезпечення воєнної безпеки 

України є усунення зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України 

у воєнній сфері та створення сприятливих умов для ґарантованого захисту 

національних інтересів. 

У чинному законодавстві поки, на жаль, не відображені реальні і дієві 

правові механізми адекватної протидії новим викликам і загрозам національної 

безпеки України. Потребують уточнення і класифікації сфери діяльності 

держави щодо забезпечення національної безпеки. Протиріччя, подвійне 

тлумачення і декларативність положень відповідних законів перешкоджають їх 

ефективному і цілеспрямованому виконанню. 

Стратегічними цілями забезпечення національної безпеки в сфері 

державної і публічної безпеки є захист основ конституційного ладу України, 

основних прав і свобод людини і громадянина, охорона суверенітету,  

незалежності і територіальної цілісності, а також збереження політичної і 

соціальної стабільності в суспільстві. 

Необхідно зазначити, що головними об’єктами національної безпеки 

виступають громадяни (їх права і свободи), суспільство (його духовні та 

матеріальні цінності), держава (її конституційний устрій, суверенітет і 

територіальна цілісність). На цій підставі основними показниками національної 

безпеки можна визначити наступні чинники: 

−  національну незалежність і суверенітет, територіальну цілісність 

держави; 

−  розвиненість громадянського суспільства, рівень демократизму, 

сформованість та дієвість законодавчої бази правової держави, захищеність 

особи; 
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−  економічні можливості держави; 

−  стан збройних сил, їхню боєздатність та боєготовність; 

−  національне визначення та самобутність; 

−  розвиток національної самосвідомості та культури; 

−  наявність загальної стратегії національного розвитку, «національної 

ідеї», загальновизнаної мети; 

−  національну згоду і єдність; 

−  внутрішньополітичну стабільність; 

−  готовність та здатність політичних сил реалізувати загальновизначені 

цілі. [2, с. 44]. 

Під системою забезпечення національної без пеки слід розуміти систему 

теоретико-методологічних, нормативно-правових, інформаційно-аналітичних, 

організаційно-управлінських, розвідувальних, контр розвідувальних, 

оперативно-розшукових, кадрових, науково-технічних, ресурсних та інших 

заходів, спрямованих на забезпечення процесу управління загрозами за 

небезпека ми, за якого державними і недержавними інституціями гарантується 

прогресивний розвилок українських національних інтересів, джерел духовного і 

внутрішнього добро буту народу України, ефективне функціонування самої 

системи забезпечення національної безпеки України [3, с. 60]. 

Конкретні засоби і шляхи забезпечення національної безпеки України 

обумовлюються пріоритетністю національних інтересів, необхідністю 

своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз цим 

інтересам, і ґрунтуються на засадах правової демократичної держави. В умовах 

глобалізації сучасного світу українське суспільство буде змушене поступово 

перейти від етапу становлення національної державності до етапу розширення 

зони своєї відповідальності за межі власного соціально-державного простору. 

Кооперативна безпека, пошук підходів до якої, поряд з іншими європейськими і 

трансатлантичними структурами, активно веде НАТО, має стати для України 

ґарантією власної безпеки. 
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 

 

Проблема української національної ідеї доволі часто є предметом дискусії 

суспільствознавців, політиків та інших категорій громадян України. 

Дискутується факт її існування чи неіснування, якщо таке існування визнається, 

то дискутується питання про сутність, форми тощо. Однією з причин цих 

дискусій є відсутність чіткої, зрозумілої та привабливої для пересічного 

українця ідеології розбудови України, невизначеність програми суспільного 

розвитку. Багаторічна мода на «деідеологізацію» призвела до повного 

руйнування старих ідеологічних установок і породила «ідеологічний вакуум», 

який за роки незалежності активно заповнювався усіляким ідеологічним 

мотлохом, ще більше посилюючи дезорієнтацію суспільства та його владної 

верхівки. Україна отримала незалежність тоді, коли державне стратегічне 

планування вже стало обов’язковою умовою сталого розвитку успішної за 

своєю долею сучасної держави. 

 «Ми говоримо про національну ідею, – зазначає М. Бубер, – коли будь-

який народ помічає свою єдність, свій внутрішній зв’язок, свій історичний 

характер, свої традиції, своє становлення і розвиток, свою долю і призначення, 

робить їх предметом своєї свідомості, мотивуванням своєї волі» [1, с. 420]. 

Отож, національна ідея є передусім чітко сформульованою метою, до якої 

прагне нація. Заперечення реальності існування національної ідеї є 

запереченням національного розвитку та й самої нації як суб’єкта історичного 

процесу. На нашу думку, формування національної ідеї потрібно формувати, 

починаючи з найменшого – з села чи містечка, з дій суспільства, яке там 

функціонує. 

Таким чином завжди і особливо сьогодні, коли Україна переживає сплеск 

громадянської нестабільності, проблема національної ідеї є дуже актуальною. 

Узагалі ж питання про національну ідею або ті, що довкола неї, вивчалося 

багатьма крупними вченими України та зарубіжжя, такими, як М. Грушевський, 

Д. Донцов, П. Куліш, В. Липинський, І. Лисяк-Рудницький, І. Франко, 

Н. Бердяєв, М. Бубер, Л. Гумільов, І. Кант, М. Костомаров, Т. Масарик й інші. 

Українська нація, як і всі інші, завжди мала власну національну ідею. Вік 

національної ідеї, за І. Ільїним, – це вік самої нації [2, с. 289]. Конкретне 

бачення національної ідеї залежить від історичної ситуації та суб’єктивного 
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бачення мети нації, засобів її досягнення. З часів Б. Хмельницького та І. Мазепи 

національною ідеєю стало здобуття державної незалежності. Національна ідея 

Т. Шевченка полягала у реалізації загальнолюдських демократичних цінностей 

в незалежній Україні. В розумінні М. Грушевського ядром української ідеї було 

виокремлення невід’ємного права українського народу на самовизначення і 

пошук його оптимальних форм. На думку В. Липинського, – національна ідея 

полягає у реалізації «хотіння» бути нацією. Для І. Франка важливим елементом 

національної ідеї було усвідомлення певного національного ідеалу та згода 

працювати над його практичною реалізацією [5, с. 284]. 

Сучасна українська наука також приділяє певну увагу теоретичному 

осмисленню поняття «національна ідея».   Є  три умови існування такого 

феномену, як національна ідея:  

а) має існувати незалежна українська держава в якості форми 

організації і фундаменту життєздатності української нації, яка є сукупністю 

етносів, або, якщо держави немає, має існувати в свідомості українського 

народу воля до самовизначення, яка реалізується у власній національно-

визвольній боротьбі;  

б) має бути розуміння українським народом себе спільнотою етносів, 

нацією, окремішою від інших націй, тобто такою, що має окремі, специфічні 

суто національні культурні риси, які не співпадають з рисами інших націй. 

Адже народ, що втратив свої національні риси, є денаціоналізованим людом … 

[4, с.237]. Тобто поняття «український народ»  є тотожнім поняттю «українська 

нація»; 

в)  має існувати у складі українського народу (української нації), 

оскільки він (вона) є спільнотою етносів, домінантний етнос, у ролі якого, 

очевидно, може бути тільки український етнос. Отож має бути адекватно 

розвиненим і розповсюдженим у суспільстві все те, що складає українську 

культуру (мова, релігія, історичні традиції тощо).  

Отже [3, с. 95]: національна ідея це форма ментального осягання нацією 

свого характерного психологічно-культурного змісту, тобто характерних 

темпераменту, здібностей, нахилів, звичок, звичаїв, відношення до космосу, у 

тому числі до землі, на якій живе, до інших народів і націй, а також корінних 

цінностей свого існування і цілей своєї діяльності, які з останніх випливають. 

Формування національної ідеї проходить непростий шлях. По-перше, 

національна ідея спирається на історичні коріння, які закладаються століттями, 

можливо, тисячоліттями, зберігаються за рахунок спадкоємності поколінь і 

відносно мало змінні з часом. Це те, про що кажуть, що воно присутнє «в крові» 

людей. 

По-друге, національна ідея включає «змінну» складову, яка формується в 

період новітньої історії нації і для якої є характерною її перманентна змінність з 

часом. Ця складова несе з собою культурну (в широкому сенсі поняття 

«культура») «модернізацію» нації. Наявність цієї складової відображає розвиток 
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нації, змістом якого є споконвічна підтримка “динамічної рівноваги” між рівнем 

матеріального і духовного розвитку останньої та станом розвитку її 

національної ідеї. (Під динамічною рівновагою будемо розуміти добре відомий 

фізикам стан, коли два процеси безперервно змінюються (якість динамічності), 

але не незалежно один від одного, а зберігаючи певне співвідношення, певну 

еквівалентність (якість рівноваги). У нашому випадку та “динамічна рівновага” 

відображає циклічний (цю якість підмітили П.К. Ситник і А.П. Дербак [3]) 

процес, який не має кінця доки існує нація. При цій умові як держава і нація, так 

і національна ідея ніколи не досягнуть свого остаточного пункту на шляху 

розвитку. 

На сьогоднішньому етапі, коли Україна перебуває в стані цивілізаційної 

невизначеності, існує гостра потреба сформулювати національну ідею саме в 

євроатлантичному контексті. В цьому контексті національна ідея має виражати 

прагнення українського народу стати частиною західної цивілізації. 

Специфікою нашого національного руху сьогодні є те, що   

самовизначення народу, тобто формування держави, вже відбулося, а 

національну ідею ще не сформовано. Тому ми пропонуємо розглянути модель 

нашої національної ідеї та її актуальність. Як ми вже зазначали національна ідея 

повинна мати початки не з глобальної всеукраїнської точки зору, а з 

регіональних осередків: сіл, містечок, великих міст. Ця ідея повинна 

поширюватися поступово, зміцнювати і набути загальноукраїнського значення. 

Ми пропонуємо декілька аспектів створення національної ідеї. Можливо, 

розробити створення місцевих громадських організацій, які будуть 

співпрацювати з громадськими організаціями (ГО) з сусідніх регіонів.  

Головним завданням ГО – повинне бути досягнення сталих результатів від 

співпраці громади, влади і бізнесу.  

На сьогоднішньому етапі позиція прихильників збереження України в 

слов’яно-православному просторі  стала відчутною, а позиція прихильників 

євроатлантичної інтеграції значно ослабла. В цій ситуації вважається 

необхідним виразити національну ідею в євроатлантичному контексті з боку 

передових кіл громадськості, оскільки представники політикуму (нібито носії 

цієї ідеї) перебувають в нестабільному стані. 

Отже, можна дійти висновку, що національна ідея, наповнена позитивним 

змістом, невичерпним національним потенціалом, кардинальними  цінностями, 

які визнаються усіма верствами населення, має стати державотворчим 

принципом, стимулюючи національно-територіальне державотворення та 

національно-державне будівництво, сприяючи демократичній модернізації усіх 

сфер суспільного життя, даючи народу надію на краще майбутнє та віру в те, що 

воно таки буде кращим. 
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ДНДІ МВС України 

 

ПРОТЕСТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАСЕЛЕННЯ ПОСТМАЙДАННОЇ 

УКРАЇНИ: ВИЯВЛЕННЯ ЕМПІРИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

 

З початку 1990-х років на пострадянському просторі проводяться 

соціологічні опитування, присвячені вивченню протестних настроїв населення. 

Протести різняться за видами або вимогами, масовістю, формами (законними та 

незаконними), функціями (конструктивними та деструктивними) для існуючого 

соціального порядку. Вважається, що протестний потенціал може перерости в 

реальні масові дії під впливом спонтанної ситуації або внаслідок 

цілеспрямованої організації (політичної сили, фінансування, підтримки ЗМІ та 

ін.). 

В Україні неодноразово відбувалися протестні акції. Найвідоміші серед 

них – Революція на граніті (жовтень 1990 року), Помаранчева революція 

(листопад 2004 – січень 2005 року) та Революція Гідності (листопад 2013 – 

лютий 2014 року), – позначилися на сферах життєдіяльності суспільства. Метою 

цього повідомлення є виявлення факторів, що впливають на збільшення 

протестного потенціалу. Емпіричною базою слугували дані проекту 

«Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», що здійснює Інститут 

соціології НАН України. Соціологічне опитування проведене в усіх регіонах 

України (без врахування тимчасово окупованої території АР Крим) у липні 2014 

року. Вибіркова сукупність становила 1800 респондентів. Таким чином 
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соціологічні дані відбивають постмайданні настрої, у тому числі громадську 

думку осіб, для яких Революція Гідності була особистою перемогою, а також 

негативну реакцію населення на анексію Криму і конфлікт на Сході України. 

Рівень потенційної участі у протестах вимірювався за допомогою фіксації 

відповідей респондентів на запитання «Якщо такi мiтинги, демонстрацiї 

протесту відбудуться, Ви особисто братимете в них участь чи нi?». Серед  

опитаних «скорiше за все, нi» відмітило 43,4%, «важко сказати» – 26,9%,  

«скоріше за все, так» – 29,6% (у 2013 році таких було 22,1%). Альтернативи 

«скорiше за все, нi» та «важко сказати» об’єднані в одну категорію та 

закодовані нулем. Альтернатива «скоріше за все, так» приймає значення 

одиниці. Слід зазначити, що громадська думка із зазначеного питання носить 

реактивний характер: щорічні соціологічні заміри свідчать, що частка осіб, які 

готові брати участь у протестах зростає не до, а вже після Майданів, що 

відбулися у 2004 та 2014 роках. Вербальні висловлювання не тотожні реальним 

діям (до того ж запитання не передбачало з’ясування зміст вимог потенційних 

учасників протесту), а кореляції – каузальним залежностям, однак сукупність 

певних зв’язків між схожими за змістом запитаннями може свідчити про певні 

типи соціальної ідентичності, які більшою мірою готові вдатися за певних умов 

до протестів.  

Окреслимо узагальнений портрет цієї групи з огляду на: 1) соціально-

демографічні ознаки; 2) ставлення до протестів та досвід участі у них; 3) 

політичні погляди та соціальні страхи; 4) життєві цінності та почуття щодо 

майбутнього; 5) стресові ситуації та міжособистісні конфлікти. При цьому ми 

не покладаємось на певні теоретичні концепції пояснення протестів (що 

вирізняються значною варіативністю), а лише констатуємо емпіричні 

закономірності. 

Наявність зв’язку між двома змінними в таблиці сполучення 

встановлювалася на основі відхилення нульової гіпотези за критерієм хі-квадрат 

Пірсона на рівні статистичної значущості α = 0,01 (при цьому кількість 

спостережуваних об’єктів у комірці таблиці становила не менше п’яти). З метою 

визначення сили зв’язку обчислювався коефіцієнт асоціації Юла (Q), що 

застосовується для ознак, виміряних у дихотомічних шкалах, та являє собою 

значення відношення шансів, яке приведене до шкали від -1 до 1. Ординальні 

або частково впорядковані змінні були перетворені на дихотомічні, що дало 

змогу застосовувати єдину міру тісноти зв’язку та оцінити важливість змінних 

(відомо, що така трансформація збільшує значення коефіцієнту кореляції Юла 

порівно з використанням коефіцієнту кореляції Гамма для рангових шкал). 

Відбиралися кореляційні зв’язки, що перевищували за модулем значення 0,25 

(значення коефіцієнту кореляції від 0,25 до 0,49 свідчить про слабку силу 

зв’язку, а від 0,5 до 0,74 – про помірну силу зв’язку) та статистичної значимості 

коефіцієнту кореляції на рівні статистичної значущості α = 0,01. 
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Соціально-демографічні ознаки. Протестні настрої більшою мірою 

притаманні особам, котрі вважають українську мову рідною (Q = 0,43) або 

обирають її при заповненні анкети (Q = 0,45). За поселенським розподілом 

відсоток потенційних протестувальників більше в сільській місцевості (Q = 0,3), 

за регіональним – на заході країни (Q = 0,52). Так, частка готових приєднатися 

до протестів серед мешканців західного регіону становить 50,7%. Членство 

респондента у громадських організаціях, об’єднаннях чи рухах (наприклад, 

політичній партії, студентському молодіжному товаристві, релігійній 

організації, церковній громаді) підвищує його готовність до протестів 

(Q = 0,38). 

Ставлення до протестів та досвід участі у них. Впевненість в 

ефективності протестів, активна безпосередня участь в Євромайдані, 

солідарність з активістами впливає на думку щодо приєднання до мітингів і 

демонстрацій у майбутньому. Так, вибір альтернативи щодо приєднання до 

протестів корелює з вибором альтернативи «скоріше за все так» у запитанні 

«Якби уряд України ухвалив рішення, яке утискає Ваші законні права та 

інтереси, чи могли б Ви щось зробити проти такого рішення?» (Q = 0,60) та з 

аналогічною альтернативою запитання «А якби аналогічне рішення ухвалила 

місцева влада, чи змогли б Ви щось зробити проти такого рішення?» (Q = 0,61). 

Особи, які вважають, що потрібно активно протестувати проти постійного 

погіршення умов життя, а не терпіти всілякі матеріальні труднощі заради 

збереження в країні порядку, миру та спокою, мають більший потенціал 

протесту (Q = 0,65). Готовість приєднатися до акцій протесту зростає, якщо 

особа вважає досить ймовірним у своєму мiстi/селi масові виступи (мітинги, 

демонстрації) населення проти падіння рівня життя або на захист своїх прав (Q 

= 0,52). 

Вибір альтернативи щодо можливої участі в акціях протесту корелює  

вибором альтернатив, які відбивають конкретні форми протестів: збирання 

підписів під колективними петиціями (Q = 0,34), законні мітинги i демонстрації 

(Q = 0,74), погрожування страйком (Q = 0,47), бойкот (Q = 0,54), 

несанкціоновані мітинги i демонстрації (Q = 0,71), незаконні страйки (Q = 0,77), 

голодування протесту (Q = 0,53), пікетування державних установ (Q = 0,63), 

захоплення будівель державних установ, блокування шляхів сполучення (Q = 

0,68), створення незалежних від Президента та уряду збройних формувань (Q = 

0,76). 

Підвищує протестний потенціал і характеристика масових протестів у 

Києві та регіонах у грудні 2013 – лютому 2014 року як народного повстання 

проти влади (Q = 0,45). Протестні настрої більшою мірою поширені у 

респондентів, котрі брали участь в акціях протесту проти влади у Києві 

(Q = 0,63), акціях в іншому місті (Q = 0,69) або допомагали мітингуючим 

(продуктами, речами, грошима тощо) (Q = 0,59). Існує статистичний зв'язок 

змінної, що фіксує участь у будь-якій акції протесту, з готовністю приєднатися 
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до протестів (Q = 0,69). Так, зокрема, серед осіб, котрі проживають у західних 

регіонах країни та у різних формах брали участь у Революції Гідності, готові 

знов приєднатися до акцій протесту 69,1% опитаних (у центральних регіонах ця 

частка становить 56,9%). І загалом, особи, які підтримували з самого початку 

вимоги учасників акцій протесту на Євромайдані, більшою мірою схильні знову 

приєднатися до протестів (Q = 0,53). Те саме можна сказати і про респондентів, 

котрі відчувають себе особисто у «виграші» внаслідок падіння режиму 

В. Януковича (Q = 0,51). 

Політичні погляди та соціальні страхи. Високий рівень активності у 

політичному процесі передбачає інтерес до політики та політичну участь у 

різноманітних формах: обстоювання своєї думки, звернення до органів влади, 

певні електоральні вподобання, вияв політичного протесту тощо. Так, протестні 

настрої більшою мірою розповсюджені серед осіб, які цікавляться політикою (Q 

= 0,49) або цікавляться новинами про політику (Q = 0,35). Протестний потенціал 

вище серед осіб, які підтримують при обранні напряму розвитку України 

прихильників капіталізму, а не соціалізму (Q = 0,40), довіряють тією чи іншою 

мірою Президентові України (Q = 0,28). 

Серед різних політичних течій більшим протестним потенціалом 

вирізнялися прихильники націоналістичної (Q = 0,59) та націонал-

демократичної (Q = 0,45). Зокрема, під час проведення соціологічного 

опитуванням найбільший протест виказували прихильники партії «Правий 

сектор» (Q = 0,66), Радикальної партії О. Ляшка (Q = 0,49), Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода» (Q = 0,32). 

Існує слабкий зв’язок між можливою участю у мітингах і демонстраціях 

протесту та прозахідним геополітичним вектором у зовнішній політиці, а саме 

позитивним ставленням до вступу України до НАТО (Q = 0,50) та Євросоюзу (Q 

= 0,49). Своєю чергою потенційна протестна активність вища у групах осіб, які 

не готові надати російській мові статус офіційної (Q = 0,41), виступили б у 

випадку референдуму проти надання російській мові статусу другої державної в 

Україні (Q = 0,43), проти надання російській мові статусу офіційної 

регіональної мови в окремих регіонах України (Q = 0,34), негативно ставляться 

до ідеї приєднання України до союзу Росії та Білорусі (Q = 0,43), а також у 

групі, яка має найвищу дистанцію (за шкалою Богардуса) до росіян (Q = 0,33). 

Протестні настрої у другий половині 2014 року мали зв’язок з 

погодженням із думками про те, що в Україні люди можуть вільно 

висловлювати свої політичні погляди (Q = 0,30), про наявність політичних 

лідерів, які могли б ефективно керувати країною (Q = 0,29), про наявність в 

теперішній час таких політичних партій i рухів, яким можна довірити владу 

(Q = 0,34). Протестні настрої поширені серед осіб, які більшою мірою бояться 

повернення до старих часів (Q = 0,28) та розпаду України як держави (Q = 0,27). 

Життєві цінності та почуття щодо майбутнього. Різноманітні 

національно-культурні, державницькі та демократичні устремління (як їх 
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розуміють респонденти) пов’язані з виявом громадянської активності у 

протестних формах. Так, більший рівень вияву протестних настроїв пов’язаний 

з важливістю для респондента державної незалежності України (Q = 0,44), 

демократичного розвитку країни (Q = 0,40), національно-культурного 

відродження (Q = 0,38), а також важливістю висловлювати думки з політичних 

й інших питань, не побоюючись за особисту свободу (Q = 0,38), критики i 

демократичного контролю рішень владних структур (Q = 0,36). 

Протестні настрої притаманні більшою мірою особам, яким найбільш 

близькі традиції, цінності та норми поведінки громадян країн Західної Європи 

(Q = 0,40). Відмітимо також, що вияв протесту пов’язаний з позитивними 

думками щодо свого майбутнього та майбутнього України: оптимізмом 

(Q = 0,31 і відповідно Q = 0,29), упевненістю (Q = 0,17, Q = 0,46), радістю 

(Q = 0,29, Q = 0,49), задоволеністю (Q = 0,41, Q = 0,57). Загалом негативні 

емоції не пов’язані з протестними настроями, а відчуття байдужості до 

майбутнього зменшує бажання виявляти протест. 

Стресові ситуації та міжособистісні конфлікти. Протестні настрої 

можуть обумовлюватися і повсякденними ситуаціями, соціально-

психологічними конфліктами, що виникають між людьми на ґрунті 

розбіжностей політичних поглядів. Частка осіб, що готові вийти на мітинги і 

демонстрації, пов’язана зі стресовими факторами, що пережили люди впродовж 

останніх 12 місяців перед опитуванням, зокрема, потерпіли від будь-якого 

злочину (крадіжки, пограбування, нападу, шахрайства тощо) (Q = 0,32), 

зверталися за допомогою до суду, прокуратури, адвоката (Q = 0,49). Протестний 

потенціал помітно вище у групі осіб, які мали впродовж останнього місяця 

конфлікти з чиновниками державних установ (Q = 0,38), з керівництвом свого 

підприємства або установи (Q = 0,48), з колегами по роботі (Q = 0,29), з людьми 

інших політичних переконань (Q = 0,29), з людьми, які ображають чужу 

національну гідність (Q = 0,41). 

Звісно, представлені статистичні закономірності відбивають лише один 

конкретно-історичний момент розвитку нашої держави. Ми не розмежовуємо 

змістовно джерела протестної активності та вплив, що здійснюють своєю 

чергою протестні настрої на політичні погляди. Cеред наведених парних 

зв’язків є такі, що стосуються лише невеликої частки респондентів, а також 

обумовлені третім чинником, що потребує додаткової перевірки. 

Спираючись на результати кореляційного аналізу, для бінарної 

логістичної регресії відібрано систему змінних, що пояснює схильність до 

протестної поведінки населення постмайданної України: соціально-

демографічні ознаки (місце та макрорегіон проживання); залученість до 

політики (інтерес до політики, ставлення щодо вступу до Євросоюзу), установку 

на протести (впевненість у тому, що особа могла б щось зробити проти рішення, 

яке утискає її законні права та інтереси, ймовірність масових виступів у 

населеному пункті проти падіння рівня життя та на захист своїх прав, 
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безпосередня участь в акціях протесту проти влади в грудні 2013 – лютому 2014 

року). Показники точності класифікаційної моделі становлять: R
2
 Кокса і Снела 

= 0,21, R
2
 Нейджелкєрка = 0,30. При застосуванні рівняння до навчальної 

вибірки (N = 1767) коректно класифіковано 69,4% об’єктів, у тому числі 

категорію респондентів, яка, відповідаючи на запитання щодо приєднання до 

протестів, обрала альтернативу «скоріше за все так» – 76,5% та відповідно 

категорію респондентів, котра зазначила альтернативи «скоріше за все ні» або 

«важко відповісти», – 66,5%. 

Таблиця 1 

Параметри моделі логістичної регресії, що пояснює  

потенційну участь в акціях протесту населення України 

 

  B Exp (B) (95% CІ) 

Місце проживання  

(0 – «місто», 1 – «село») 

0,64*** 1,89 (1,46–2,45) 

Макрорегіон проживання:    

Захід 0,82*** 2,26 (1,61–3,19) 

Центр     0,33* 1,39 (1,04–1,86) 

Інтерес до політики  

(0 – «не цікавить», 1 – «певною мірою або 

«дуже цікавить») 

0,80*** 2,23 (1,50–3,31) 

Ставлення щодо вступу до Євросоюзу  

(0 – «скоріше негативне» або «важко сказати», 1 

–   «скоріше позитивне») 

0,32* 1,38 (1,16–1,80) 

Оцінка ймовірності масових виступів у 

населеному пункті  

(0 – «малоймовірні» або «важко сказати», 1 – 

«досить ймовірні») 

1,01*** 2,75 (2,15–3,52) 

Попередня готовність щось зробити проти 

рішення, що утискає законні права та інтереси, 

яке ухвалила б місцева влада 

(0 – «ні, нічого не зміг би зробити» або «важко 

сказати», 1 – «так, зміг би щось зробити») 

1,08*** 2,94 (2,23–3,88) 

Участь в акціях протесту під час Євромайдану  

(0 – «ні», 1 – «так») 

1,10*** 3,00 (2,21–4,08) 

Константа -3,76*** 0,02 

 

Примітки. Коефіцієнти регресії статистично значимі на рівні 

статистичної значимості: *** alpha = 0,001, ** alpha = 0,01, * alpha = 0,05. 

Референтна категорія: макрорегіон проживання («Схід», «Південь», 

«Донбас»). 



 270 

 

На підставі багатовимірного статистичного аналізу можна передбачити, 

що ядро протестного потенціалу складається з протестної установки (готовність 

відстоювати свої права, оцінка високої ймовірності (очікування) масових 

виступів, досвід участі у минулих акціях протесту). Ця соціальна установка 

розгортається на фоні інтересу до політики та певних політичних поглядів, що є 

суб’єктивно важливими для респондента. Носіями протестного потенціалу 

виступають насамперед мешканці західних та центральних регіонів України, а 

також особи, які проживають у сільській місцевості. 

Результати кореляційного аналізу дещо розходяться з рядом усталених 

теоретичних положень, які наголошують на зв’язку соціальної напруженості з 

незадоволеністю, низьким рівнем життя, соціальним песимізмом тощо, а 

протесту – з критичною реакцію на дії влади. В постмайданній Україні 

протестний потенціал поєднувався з позитивними відповідями щодо наявних 

елементів демократії в країні, бачення майбутнього України та свого життя. 

Такий стан пояснюється відлунням подій, що трапилися у 2014 році, та 

передували соціологічному опитуванню, коли відбувся зсув громадської думки 

у бік національно-демократичних цінностей, утвердженням нового політичного 

дискурсу. Ці дані можуть слугувати певним еталоном масовості та сили 

протестної думки, основою для виявлення стабільності – рухливості факторів 

протесту порівняно з іншими роками, виявлення проблем, на які можуть 

провокувати протести. Потребують уваги й інші колективні ідентичності, котрі 

не схильні нині до протестів, адже з часом ті чи інші фактори можуть зазнати як 

змін полярності, так і змістовних змін (зрушення у цінностях або почуттях), що 

має стати предметом подальшого соціологічного моніторингу. 

 

 

Ю.О. Кучер, 

курсант 306 навчальної групи ННІ №1 

Національної академії внутрішніх справ 

 

Науковий керівник: 

Ю.В. Демченко, 

 викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки 

 Національної академії внутрішніх справ 

 

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
Для кожного жителя планети осьовою проблемою є з'ясування 

закономірностей впливу науково-технічного прогресу на розвиток сучасного 

суспільства, оскільки він приводить до формування нової реальності, 
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утвердження нових ціннісних координат, якісної зміни принципів та структури 

світу. 

Відомий британський фізик Стівен Гокінг виступив з черговою 

епатажною заявою. На його думку, людство перебуває під загрозою знищення в 

результаті використання зброї масового ураження, створення штучного 

інтелекту і ігнорування проблеми глобального потепління. Корінь зла, на думку 

вченого, в тому, що люди за своєю природою агресивні. І щоб це компенсувати, 

він пропонує створити якусь форму світового управління, яке б "контролювало 

успадкований інстинкт за допомогою логіки і здорового глузду". А водночас і 

обмежувало науково-технічний прогресс. 

Заводи і фабрики без промислових робітників, надшвидкісні потяги і 

метро без водіїв, роботи-прибиральники й автоматизовані будинки, 

мультифункціональні гаджети та 3D-принтери. Сучасність стає дедалі ближчою 

до уявного світу письменників-фантастів. Із переходом у цифрову еру та 

появою онлайн-сервісів автоматизація заміняє машинами людську працю.   

Автоматизація - це один із напрямків науково-технічного прогресу, який 

спрямовано на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-

технічних методів   і систем керування, що звільняє людину від участі у 

процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів 

чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконаних 

операцій[1, с. 28]. 

Завдяки використанню цифрових технологій ті самі операції в процесі 

виробництва можна виконувати швидше та продуктивніше. Рутинна механічна 

робота вже не потребує залучення людської праці, а мережа Інтернет відкриває 

глобальний доступ до інформації та механізмів прямої участі в ухваленні 

рішень. Автоматизація мала б слугувати відкриттю нових можливостей і 

розширенню демократії, скороченню робочих годин і вивільненню часу для 

творчої діяльності. Але більшість великих держав з розвинутою економікою 

будуть страждати від нестачі працездатного населення. При цьому всі країни 

зіткнуться з проблемою працевлаштування і розвитку висококваліфікованих 

робітників. Автоматизація, штучний інтелект, інші технологічні нововведення 

ставлять під загрозу існування величезного числа робочих місць. Роботи будуть 

все частіше замінювати людини, що призведе до зниження заробітної плати.  

Економіко розвинуте суспільство з вищим рівнем заробітних плат більш 

схильне до автоматизації. По-перше, обслуговування роботів потребує вищого 

рівня компетенцій, ніж індустріальна праця. По-друге, автоматизація є вигідною 

з точки зору максимізації прибутку лише за умови, що витрати на придбання й 

обслуговування роботів є нижчими від заробітних плат робітників відповідної 

галузі. До прикладу, за підрахунками Boston Consulting Group, оперування 

роботизованими системами коштує приблизно 10-20 доларів на годину в США, 

це вже зараз є нижчим за середню заробітну платню в промисловому 

виробництві. І тенденції показують, що в найближчі 10 років заміна людської 
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праці машинами стане ще вигіднішою і частка виконання виробничих завдань 

роботами зросте від менш ніж 10% до 40-45%. 

Згідно з розрахунками Boston Consulting Group, виробнича 

конкурентоспроможність від використання робототехніки до 2025 року зіграє 

на користь уже наявних промислових центрів впливу. Зокрема Корея, 

Німеччина, Китай, Японія і США в наступному десятилітті лише зміцнюють 

свою позицію за рахунок збільшення прибутків від використання роботів. 

Суспільства, що розвиваються, можуть частково компенсувати збитки, 

зумовлені відставанням у виробництві та використанні робототехніки, іншими 

методами[3].  

Міжнародна міграція населення відіграє все більшу роль у розвитку 

суспільства і перетворилася на глобальний процес, який охопив практично всі 

континенти та країни, а також різні соціальні верстви. Загальна кількість 

міжнародних мігрантів постійно збільшується, число міжнародних мігрантів в 

2015 році досягло найвищих показників - 310 мільйонів. Один з 112 жителів 

Землі! 

Більше половини мігрантів - вихідці з країн, що розвиваються, і країн з 

перехідною економікою. За останні 5 років промислово розвинуті держави 

прийняли 12 млн мігрантів з цих країн, тобто щорічний приток мігрантів 

становить у середньому 2,3 млн осіб, з них 1,4 млн вирушають у Північну 

Америку 800 тис у Європу. 

Міжнародна міграція робочої сили є однією з об'єктивних підстав 

становлення цілісної світогосподарської системи. Водночас проблема вільної 

міграції є найнебезпечнішою для урядів як у політичному, так і соціальному 

аспекті. Етнічні, релігійні забобони і пряма економічна загроза інтересам 

окремих груп, котрі побоюються конкуренції з боку іммігрантів, роблять цю 

проблему надто гострою. Для політиків проблема міграції - це та "гаряча 

картопля", яку краще не виймати з вогню" [2] У наступні  20 років зростання 

мігрантів і біженців продовжиться збільшуватися  через глобальну економічну 

диференціацію, постійні конфлікти, посилення етнічної і релігійної 

напруженості, погіршення екології. 

Багатий світ старіє, в той час як більшої частини бідного світу - немає. У 

ряді африканських та азіатських країн середній вік населення буде 25 років або 

менше (Сомалі, Пакистан, Афганістан, Ірак, Ємен і т. Д.) В Азії та Африці, 

особливо там, де населення сповідує іслам, дуже високі темпи народжуваності. 

Авторитарні режими не роблять нічого, або дуже мало, для розвитку охорони 

здоров'я і соціальної допомоги. Тому тут дуже високий рівень смертності і 

низька тривалість життя. Нарешті, в цих регіонах практично не припиняються 

війни, внутрішні зіткнення і дуже високий рівень насильства. 

Десятки мільйонів людей в Азії і Африці, а також мільйони в Латинській і 

Центральній Америці живуть на дохід менший, ніж передбачений ООН рівень 
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бідності, - два долари в день на людину. Вони прагнуть вирватися з убогості 

будь-яким способом, поповнюючи ряди мігрантів[3]. 

Автоматизація у суспільстві  залишатиметься нерентабельною доти, доки 

винаймати робочу силу буде дешевше, ніж автоматизувати виробництво. 

Глобальні економічні тенденції не вказують на жодні перспективи радикальної 

зміни ситуації в найближчий час. Крім того, є загроза підвищення рівня 

безробіття внаслідок автоматизації. Безробіття-це соціально-економічне явище, 

пов’язане з перевищенням пропозицій робочої сили відносно попиту на неї, 

стан зайнятості частини економічно активного населення.[1, с. 93] Виникнення 

безробіття тягне за собою такі наслідки: посилення соціального навантаження; 

зростання кількості психічних захворювань; посилення соціальної 

диференціації; загострення криміногенної ситуації; падіння трудової активності; 

падіння життєвого рівня населення; зростання витрат на допомоги безробітним. 

Що за цих умов радять робити біднішим країнам експерти економічних 

дослідних центрів? Більше інвестувати в освіту та підвищення внутрішнього 

попиту. За словами економістів із університету Оксфорда, «оскільки більш 

кваліфіковані робочі місця є менш придатними для автоматизації, найбільшою 

надією для країн, що розвиваються, є підвищення кваліфікації працівників»[3]. 

Проте важливо також розуміти, що самої наявності висококваліфікованої 

робочої сили в суспільствах, що розвиваються, замало для економічного 

розвитку цих країн. Скажімо, показник залучення до вищої освіти в Україні є 

вищим за середній показник по країнах ОЕСР. Однак зниження соціальних 

стандартів і підвищення цін, орієнтація влади на збереження дешевої робочої 

сили в умовах високої експлуатації та створення привабливого інвестиційного 

клімату для зовнішнього капіталу жодним чином не формують умов для 

розвитку економіки в довгостроковій перспективі. Формування моделі дешевої 

робочої сили значною мірою зумовлено специфікою видів і технологій 

економічної діяльності, що передбачають екстенсивний характер зайнятості та її 

низьку продуктивність. Попри давні розмови про необхідність переходу на 

інноваційну модель розвитку, держава та роботодавці далі тримаються моделі 

дешевої робочої сили, наслідками чого є консервація застарілої матеріально-

технічної бази виробництва та архаїчної структури економіки.  
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Професійна діяльність працівників поліції в усьому світі визнається 

однією з найбільш ризикованих. Однак, ризик для життя поліцейського 

пов'язується не тільки з особливостями служби, а й з неухильним дотриманням 

заходів особистої безпеки при буденному виконанні своїх обов΄язків. 

Законом України «Про Національну поліцію» [1] передбачені основні 

засади професійної діяльності поліцейських. Та про основні заходи особистої 

безпеки можна знайти посилання і у деяких наказах МВС. Наприклад,  Наказ 

МВС України від 01.02.2016 № 70 «Про затвердження Інструкції із заходів 

безпеки при поводженні зі зброєю» [2] 

Визначені нормативно-правові акти передбачають тільки заходи з 

особистої безпеки та не визначають поняття нещасного випадку. Таке 

визначення зустрічається в інших галузях правових наук. Загалом, під 

нещасним випадком визначається непередбачений збіг обставин і умов, за яких 

заподіяна шкода здоров'ю або настала смерть людини (ДСТУ 2293-99) [3]  

 Ю.О.Михайлова, при розгляді провідних факторів негативного впливу на 

безпеку життєдіяльності поліцейських, розрізняє дві групи: 

перша – це фактори, що залежать від поліцейського;  

друга – фактори, які з ним безпосередньо не пов’язані [4, с. 157]. 

До основних факторів, що залежать від поліцейського, можна віднести 

такі: недосвідченість, недостатній рівень професійної підготовки, недбалість і 

безпечність, хибне сприйняття інформації, психоемоційне й фізичне 

перевантаження, переоцінка власних сил і можливостей, неякісно проведені дії, 

порушення вимог дисципліни й законності [4, с. 157]. Прикладом порушення 

http://commons.com.ua/uk/novi-tehnologiyi-i-globalna-nerivnist/
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правил безпеки  працівниками поліції за даними факторами є подія, яка сталася 

у м. Дніпро. В результаті недосвідченості, недбалості та недостатнього рівня 

підготовки померли два працівники поліції.  Також, можна додати, що при 

усвідомлені поліцейським, що суб΄єкт протиправної поведінки  страждає на 

інфекційні захворювання, передбачити додаткові заходи безпеки чи 

профілактики.   

Основними факторами зниження рівня безпеки, що не пов’язані з 

працівником поліції, варто назвати юридичні фактори, які полягають у 

недосконалості нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності 

поліцейського, а також організаційні фактори, спричинені слабкою або 

неякісною організацією навчально-методичного, науково-методологічного, 

кадрового, психолого-педагогічного, фінансового, матеріально-технічного, 

інформаційного, соціально-правового забезпечення [4, с. 157]. Вирішення 

проблем зменшення ризику за перелічених факторів повинно стати 

пріорітетним напрямком політики нашої держави. 

Отже, питанням забезпечення особистої безпеки повинно бути приділено 

більше уваги зі сторони законодавця. Розроблення нових рекомендацій, 

методик, наказів у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності поліцейських, 

повинно стати одним із основних напрямків нашої держави. Особливу увагу 

необхідно приділити нормативному регулюванню поводження з ВІЛ-

інфікованими, хворими на відкриту форму туберкульозу, венеричними хворими, 

захворювання яких передаються побутовим шляхом та інші. 

Підвищення рівня матеріально-технічного оснащення поліцейських при 

виконанні службових обов΄язків, дозволить використовувати більш якісні 

засоби особистої безпеки. Наприклад: фото і відеофіксація правопорушень 

унеможливлює контакт поліцейського з порушником. 

Розроблення навчально-тренувальних методик, передбачаючих 

застосування засобів особистої безпеки, дозволить в умовах надзвичайних 

ситуацій уникнути нещасних випадків через недостатній рівень професійної 

підготовки. 
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