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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ В ПРОЦЕСІ ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ 

ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Останнім часом спостерігається зростання насильницьких злочинів, 

вчинення яких супроводжується утворенням слідів людини біологічного 

походження. Своєчасне виявлення та дослідження таких слідів сприяє 

встановленню особи, якій вони належать. Саме тому чинний КПК України до 

засобів отримання відомостей про обставини злочину відносить експертизу 

(ст. 242 КПК), яка являє дослідження експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об‘єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини 

злочину, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. 

Одним із об‘єктів експертного дослідження є сліди людини біологічного 

походження. Для встановлення особи, якій вони належать потрібні зразки для 

порівняння. Порядок отриманню таких зразків визначено ст. 245 КПК України. 

Ознайомлення з її змістом свідчить про наявність певних неузгодженостей і 

проблемних питань, що потребують вирішення. 

По-перше, це стосується самої назви процесу, в результаті якого стає 

можливим подати такі зразки для дослідження. Якщо в назві статті мова іде про 

отримання зразків, то у змісті про їх відібрання, а в коментарі до цієї статті – 

про їх одержання [1, с. 550]. 

На відміну від цього у ст. 199 КПК України 1960 р. передбачалося два 

способи отримання зразків – вилучення або відібрання. Це більшою мірою 

відповідало процесу отримання зразків, значну частину яких складають вільні 

зразки. Вони утворилися та існують незалежно від конкретного провадження. 

Достатньо провести їх вилучення та представити експерту для дослідження. 

Коли мова іде про відібрання зразків, розуміють їх створення для конкретної 

експертизи: відбитки пальців рук, експериментальні зразки почерку, мови і 

голосу, біологічні зразки людини. 

Оскільки на практиці застосовуються обидва ці способи можна дійти 

висновку, що вони охоплюються поняттям отримання зразків і про це має бути 

зазначено у тексті даної норми. 

По-друге, в ст. 245 КПК не визначено коло учасників процесу, від яких 

можуть бути отримані такі зразки, та у яких ситуаціях. Із змісту ст. 202 КПК 

РФ, ст. 154 КПК Республіки Молдова можна дійти висновку, що в загальному 

порядку такі зразки можуть бути отримані у підозрюваного або обвинуваченого. 
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Отримання їх у свідка або потерпілого може відбуватися у випадках, коли 

виникла необхідність перевірити чи не залишені ними сліди у визначеному 

місці або на речових доказах. Доповнення подібним приписом ст. 245 КПК 

України буде сприяти забезпеченню прав особи, від якої такі зразки відбирають. 

По-третє, в ст. 245 КПК недостатньо чітко визначено коло суб‘єктів, які 

можуть здійснювати отримання зразків для експертизи. Зазначається, що 

відібрання зразків здійснюється стороною кримінального провадження, яка 

звернулася за проведенням експертизи, або за клопотанням якої експертиза 

призначена слідчим суддею (ст. 245 КПК). 

Серед науковців відсутня єдність щодо визначення сутності такої 

діяльності. Так, В. А. Колесник вважає її самостійною процесуальною дією [1, 

с. 549], а В. К. Волошина слідчою (розшуковою) дією [2, с. 507-508]. Думку 

останньої поділяє В. М. Тертишник та зазначає, що отримання зразків для 

експертизи – слідча дія, яка полягає у вилученні і фіксації матеріальних об‘єктів 

… необхідних для проведення експертного дослідження [3, с. 500]. 

З аналізу ст. 245 КПК слід зазначити, що правова природа отримання 

зразків не однозначна. Якщо мова іде про відібрання зразків з речей і 

документів, це здійснюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до 

речей і документів і є процесуальною дією. 

Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами для 

освідування, а тому слід розглядати як слідчу (розшукову) дію. Проведення 

такої слідчої дії потребує наявності певних підстав та умов. Традиційно 

підстави проведення слідчих дій поділяють на юридичні (правові) та фактичні. 

Правовою підставою відбирання біологічних зразків слід вважати постанову 

прокурора або ухвалу слідчого судді. Фактичною – неможливість вирішення 

поставлених перед експертом питань за відсутності порівняльного матеріалу. 

Разом з тим, окремі науковці цю підставу, без пояснень, називають науковою та 

вдаються до змішування умов і підстав для проведення даної слідчої 

(розшукової) дії. Внесення відомостей до ЄРДР про початок кримінального 

провадження, на нашу думку, є обов‘язковою умовою для проведення слідчих 

дій, а не підставою до цього [4, с. 8]. 

Якщо відібрання біологічних зразків є слідчою дією, сторона захисту 

позбавляється можливості самостійного отримання таких зразків. Провадження 

слідчих (розшукових) дій покладається на слідчого, прокурора, а за їх 

дорученням на оперативні підрозділи відповідних органів (ст. 41 КПК). 

Потребує уточнення порядок відібрання зразків у випадках, коли 

експертиза призначається судом за клопотанням сторони провадження. Щодо 

можливості відібрання зразків безпосередньо суддею із залученням спеціаліста 

сумнівів не виникає. Проте у ст. 245 КПК мова іде про можливість відібрання 

зразків за дорученням суду залученим спеціалістом. Деякі науковці вважають, 

що керуючись таким дорученням спеціаліст відбирає необхідні зразки для 

проведення експертизи, про що складає акт, який завіряється учасниками 
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отримання зразків (потерпілий, обвинувачений та його захисник, батьки 

неповнолітньої особи, службові особи) [2, с. 508]. 

Якщо погодитися з тим, що отримання зразків є слідчою (розшуковою) 

дією та звернутися до норми про форми фіксування кримінального 

провадження можна побачити, що ними є: протокол; носій інформації, на якому 

за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; журнал судового 

засідання (ст. 103 КПК). Отже в КПК не згадується про можливість фіксування 

процесу кримінального провадження в інших формах. 

Зважаючи на викладене, вважаємо за доцільне внести зміни до ст. 245 

КПК та зазначити, «У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, 

відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням 

слідчим, який, як правило, здійснював дане кримінальне провадження». За такої 

редакції не виникатиме сумнів у правомірності отримання зразків слідчим, 

оскільки він наділений правом провадження процесуальних дій, а результати 

будуть оформлені процесуальним документом – протоколом. Якщо для 

відібрання зразків потрібні спеціальні знання, слідчий має право залучити до 

цього відповідного спеціаліста. Наведені пропозиції сприятимуть посиленню 

гарантій забезпечення прав та законних інтересів особи під час проведення 

кримінального провадження. 
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПОДАТКОВОГО ТЯГАРЯ ПРИ 

ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

На початку ХХ ст. сформувався особливий принцип оподаткування 

доходів фізичних осіб – принцип рівності податкового тягаря. Необхідно 

підкреслити, що в через власну специфічність зазначений принцип ніколи не 

закріплювався як принцип системи оподаткування доходів фізичних осіб у 

нормативно-правових актах, а реалізувався шляхом розроблення правового 

механізму платежів, які справлялися з доходів фізичних осіб, шляхом 

встановлення різних ставок цих платежів залежно від розміру отриманих 

фізичними особами доходів. При цьому, підхід до визначення сутності 

принципу рівності податкового тягаря залежав від пануючих у правовій 

доктрині певної країни поглядів науковців, соціальних настроїв у суспільстві та 

політики, обраної урядом. Так, у СРСР сутність принципу податкового тягаря 

визначалася в оподаткуванні доходів фізичних осіб за прогресивною шкалою 

залежно від їх розміру та соціальної групи, до якої належав платник (якщо 

платник належав до «класово чужої» категорії (куркуль, «приватник»), то його 

доходи оподатковувалися за прогресивними ставками (аж до їх повного 

вилучення)). У країнах капіталістичного блоку (Західної Європи, США) підхід 

до сутності принципу рівності податкового тягаря був зовсім інший.  

У дискусії з питання визначення сутності рівності податкового тягаря 

перемогу одержали прогресивісти, які рівність податкового тягаря при 

оподаткуванні доходів фізичних осіб вбачали у прогресивному оподаткуванні 

доходів, отриманих фізичними особами, тобто аргументували доцільність 

збільшення ставки податку на доходи фізичних осіб зі зростанням суми 

отриманих фізичною особою доходів. У зазначений період в переважній 

більшості країн, які сьогодні визначаються як країни із розвиненою економікою, 

правовий механізм податків з доходів фізичних осіб був розроблений з 

урахуванням прогресивістського підходу до визначення сутності принципу 

рівності податкового тягаря.  

В середині ХХ ст. в різних країнах сформувалися та застосовувалися різні 

моделі прогресій при оподаткуванні доходів фізичних осіб: проста порозрядна, 

відносна порозрядна, одноступенева (з неоподатковуваним мінімумом), 

багатоступенева, лінійна, комбінована [1]. Проста порозрядна прогресія являє 
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собою прогресію, за якою шкала сукупного доходу (податкова база) поділяється 

на розряди і кожному розряду відповідають певні вищий і нижчий рівень 

доходів [1]. За відносної порозрядної прогресії також відбувається розподіл 

сукупного доходу на розряди і кожному розряду присвоюється своя ставка 

податку в процентній формі (усередині розряду зберігається пропорційне 

обкладання, а при переході до наступного розряду ставка податку збільшується) 

[1].  

До середини ХХ ст. в переважній більшості країн із розвиненою 

економікою застосовувалося прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб, 

яке було побудоване за моделлю багатоступеневої прогресії. Практика 

стягнення податків на доходи фізичних осіб, побудованих за вказаною моделлю, 

та накопичений протягом років досвід щодо оподаткування доходів фізичних 

осіб, який не можна було однозначно назвати позитивним, надав прихильникам 

пропорційного оподаткування доходів фізичних осіб нових аргументів у 

відстоюванні власної позиції.  

В 70-х роках ХХ ст. спочатку Дж. Мірліс [2, с. 177], а потім А. Лаффер [3, 

с. 51] довели, що при прогресивній ставці податку на доходи фізичних осіб, 

вищій за 50%, різко зменшується ділова активність населення в цілому. Згідно з 

«кривою Лаффера» (фр. ouvre Laffer), підвищення ставок податку на доходи 

вище граничної точки тягне зменшення надходжень до бюджету. А. Милов [4, 

с. 105] з цього приводу зазначав, що прогресивна ставка ПДФО призводить до 

небажання людей працювати більше, щоб отримати вищі доходи, оскільки 

результат їх праці все одно «з’їдається» податком. Підрив стимулів до праці 

внаслідок високого податкового тягаря, за слушним висловлюванням 

С.Г. Пепеляєва [5, с. 214], обертається недоотриманням доходів бюджетом. 

Отже, реалізація наукової концепції прогресивного оподаткування в системах 

оподаткування різних країнах та її практична реалізація довела недосконалість 

виключно прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб із застосуванням 

високих прогресивних ставок. З 80-х років ХХ ст. розпочалося значне зниження 

ставок податку на доходи фізичних осіб в різних країнах. Так, у США до 80-х 

років ставки такого податку варіювалися від 14 до 70%, а наприкінці 90-х – 

знизилися до 15–45% [6, с. 37]; у Франції були 45–90%, а зменшилися до 45% 

[7, с. 100] і т.ін. Значна кількість країн відмовлялася від прогресивного 

оподаткування доходів фізичних осіб на користь пропорційного.  

Ситуація, що склалася, обумовила новий виток дискусії з питання 

визначення рівності податкового тягаря. Максимально узагальнюючи наукові 

думки з цього приводу, констатуємо, що крім прогресивістського та 

пропорціоналістського підходів, які стали вже традиційними, в зарубіжній науці 

сформувався новий напрям у визначені сутності вказаного принципу, 

представники якого вважають доцільним встановлювати диференційований 

підхід до визначення доходів фізичних осіб, залежно від критерію зусиль, які 

докладають такі особи для отримання цих доходів (активні та пасивні), і, 
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залежно від цього, встановлювати режим оподаткування – пропорційний 

відносно активних доходів та прогресивний відносно пасивних доходів (це 

питання частково розглядалося при дослідженні класифікації доходів, що 

оподатковуються в Україні). За визначенням цих науковців, відсутність класової 

боротьби знімає питання виключного прогресивного, або виключно 

пропорційного оподаткування доходів фізичних осіб для забезпечення рівності 

податкового тягаря при їх оподаткуванні. На сучасному етапі необхідно 

створити такі умови оподаткування доходів фізичних осіб, які б не позбавляли 

фізичних осіб стимулів до активної праці, до прагнення заробити. Встановлення 

прогресивного оподаткування відносно активних доходів, за їх визначенням, 

довело свою невірність на практиці. Водночас оподаткування пасивних доходів 

(доходів, які отримують фізичні особи без зусиль, від вкладеного капіталу) 

вимагає їх прогресивного оподаткування залежно від розміру отриманих 

доходів, оскільки саме такий підхід дозволяє забезпечити справедливий 

перерозподіл отриманих доходів. Саме в поєднанні прогресивного та 

пропорційного підходу до оподаткування доходів і застосування їх залежно від 

виду отриманих фізичними особами доходів (з урахуванням зусиль, яких 

докладають особи для отримання доходів, щоб не позбавити їх стимулів до 

праці) і вбачається рівність податкового тягаря представники нового напряму.  
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ПРАЙВЕСІ – ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ 

 

Право на недоторканість приватного життя займає особливе місце серед 

основних прав і свобод людини й громадянина, є невід’ємним, 

фундаментальним правом людини. 

Це право гарантується Загальною декларацієї прав людини 1948 р., 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 р. та іншими 

міжнародними і регіональними угодами, зокрема Європейською конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. При цьому в 

зазначених міжнародно-правових актах закріплено лише основні принципи 

приватного життя людини, тому залишається можливість національним 

законодавчим органам самостійно формулювати правові норми в цій сфері і 

визначати важелі правового впливу у разі їх недотримання [1]. 

У 1890 році Самюель Уоррен і Луї Брандейс написали відому статтю 

«Право на прейвесі». Вони визначили прайвесі як «право бути залишеним у 

спокої». Взагалі таке формулювання прайвесі описує одну з його ознак. Однак 

через одну ознаку неможливо обґрунтувати чи пояснити важливість права на 

недоторканість приватного життя для забезпечення свободи слова, дієвого 

правосуддя та багатьох інших політико-правових цінностей [2, с. 203]. 

Відмітимо, що «бути залишеним у спокої» – це як вимога невтручання держави 

у приватне життя, так і вимога державного втручання у формі юридичного 

захисту від інших осіб. 

Загалом в юридичній науці виокремлюють два основні підходи до 

визначення поняття приватного життя. Перший полягає у переліченні елементів 

його змісту (внутрішньо духовну сферу, сферу міжособистісного спілкування і 

зв’язків, організаційну складову, медико-фізіологічну сферу, сферу поведінки, 

майнову сферу), а другий – полягає у виокремленні однієї або кількох найбільш 

суттєвих, констатуючих його ознак [3, с. 179, 185]. 

Більшість прихильників другого підходу основною рисою приватного 

життя вважають автономію суб’єкта, не підпорядкованість цієї сфери 

життєдіяльності особи безпосередньому контролю державних органів, 

громадських об’єднань, інших осіб [4, с. 89]. 

В Україні право на невтручання в особисте і сімейне життя закріплене в 

ст. 32 Конституції України. Відповідно до ч. 1 ст. 32 Конституції України ніхто 

не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України [5]. Слід зазначити, що техніко-юридична 
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конструкція ч. 1 ст. 32 Конституції України сформульована таким чином, що це 

скоріше за все не право, яке належить людині, а кореспондуючий обов’язок 

оточуючих утриматися від його порушення. Тому вбачається, що у цій нормі 

фразу «ніхто не може зазнавати втручання» необхідно замінити на – «кожному 

гарантується право на невтручання». 

У Конституції України закріплюються також права, які є суміжними з 

правом на недоторканість приватного життя: недоторканість житла (ст. 30), 

таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 

(ст. 31), право на свободу інформації (ч. 2 ст. 34) [5]. Тобто право на 

недоторканість формулюється двома способами: як самостійне особисте право і 

як сукупність декількох складових (комунікаційної, інформаційної, 

територіальної). 

Зауважимо, що в деяких державах конституційне регулювання цього 

права здійснюється по-іншому. Так, у конституціях Азербайджану, Болгарії, 

Боснії і Герцеговини, Вірменії, Греції, Іспанії, Македонії, Румунії, Туреччини, 

Хорватії об’єктом охорони є недоторканість особистого і сімейного життя; у 

конституціях Андорри, Бельгії, Естонії, Молдови, Монако, Португалії, 

Словаччини, Чехії, Чорногорії, Швейцарії – приватне і сімейне життя; у 

конституціях Литви, Польщі, Росії – приватне, особисте і сімейне життя; 

Албанії – приватне і особисте життя; у конституціях Білорусі, Грузії, Угорщини 

– тільки особисте життя [1]. 

Ефективний нагляд за додержанням та реалізацією прав особи на 

недоторканість приватного життя можливий за умови формування спеціальної 

інституційної структури. На сучасному етапі розвитку такі спеціалізовані 

інституції функціонують більш ніж у п’ятдесяти країнах світу, у тому числі у 

всіх країнах Європейського Союзу і діють близько тридцяти років, доводячи 

свою ефективність і гарантуючи право доступу особи до інформації про себе і 

водночас надійний контроль за належним використанням баз, що містять 

персональні дані. Зазвичай, спеціалізовані органи з питань прайвесі 

створюються й діють як самостійні, незалежні, організаційно та юридично 

відокремлені органи державної влади, які органічно доповнюють останні. У тих 

країнах, де спеціалізовані органи з питань прайвесі не створені, нагляд за 

додержанням законодавства про недоторканність приватного життя здійснюють 

органи загальної компетенції (омбудсмени чи органи прокуратури). До таких 

країн належать і Україна [4, с. 89]. 

Отже, сьогодні існує необхідність у створенні спеціального органу з 

питань прайвесі. До головних завдань наглядового органу з питань прайвесі 

необхідно віднести: розгляд скарг; проведення перевірок і розслідувань; 

складання рекомендацій із питань захисту приватного життя, публікація 

роз’яснень та настанов; ведення реєстру баз персональних даних, тощо. 

Зауважимо, що більшість існуючих за кордоном спеціалізованих органів з 

питань прайвесі додатково виконують нормотворчу функцію. Зокрема, ці 



 14 

органи готують пропозиції щодо поліпшення законодавства про захист даних, 

беруть участь у підготовці нормативно-правових актів у сфері захисту 

приватного життя, а також готують висновки, роз’яснення, ухвали та 

рекомендації з належного захисту приватного життя й персональних даних. 

Щодо контрольних повноважень спеціалізованих органів з питань прайвесі, то 

до них необхідно віднести розгляд заявок на отримання ліцензій (дозволів) на 

збір, обробку та використання персональних даних та контроль виправлення 

помилок і невідповідностей у базах персональних даних. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ              
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На шляху розвитку прав і основоположних свобод в демократичній 

Україні дотримання положень Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 

(далі – Декларація) визначається найважливішою засадою, яка забезпечує 

справедливість та мир у державі. Проголошені права особистості, цивільні і 

політичні свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і 

особисту недоторканність, свободу совісті та інші), лежать в основі багатьох 
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пактів, конвенцій і договорів з прав людини. Так з метою додержання країнами-

підписантами (учасниками Ради Європи) та забезпечення на своїх територіях 

прав та основоположних свобод людини була прийнята Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) в основу якої 

покладено Декларацію. Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 року, 

тим самим взяла зобов'язання привести своє законодавство до міжнародних 

стандартів, закріплених в Конвенції. Особливістю Конвенції є те, що вона 

забезпечує права і основоположні свободи на національному рівні та гарантує 

дієву та ефективну систему їх захисту на наднаціональному (міжнародному) 

рівні, зокрема звернення до Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), 

який у тому числі здійснює контроль за виконанням Україною взятих за 

Конвенцією зобов’язань. 

Використовуючи таку практику від України до ЄСПЛ у 2017 році було 

подано 6950 скарг, відповідно наша країна посіла п’яте місце за кількістю 

поданих скарг у світі. Питання, які розкривались у змісті більшості скарг 

стосувались структурних проблем, які призвели до порушення норм Конвенції, 

а саме: 

- невиконання рішень українських судів; 

- затягування досудового слідства у кримінальних справах і судового 

розгляду цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ; 

- незабезпечення права на належний судовий захист, неефективності 

розслідування кримінальних справ правоохоронними органами за скаргами на 

неналежне поводження з боку представників органів держави; 

- порушення майнових прав; 

- неналежні умови утримання та лікування осіб, які перебувають під 

вартою [1]. 

Переважна більшість порушень належить до кримінальних та 

кримінально-процесуальних правовідносин, які і констатують обов’язковість 

удосконалення правової системи та гуманізації кримінально-правової політики 

в цілому, у тому числі і шляхом запровадження кримінального проступку, 

оскільки виокремлення з кримінальних правопорушень категорії кримінального 

проступку має ґрунтуватися на значному зменшенні масиву криміналізованих 

дій, а кримінальне процесуальне – на спрощенні процедури притягання до 

відповідальності за скоєння кримінального проступку. Також позитивним 

чинником слід вважати те, що у значній кількості проваджень результатом 

досудового розслідування кримінальних проступків може бути складання 

договору про примирення сторін між потерпілим і підозрюваним 

(обвинуваченим) або договору між прокурором і підозрюваним 

(обвинуваченим) про визнання вини. 

Не менш важливим аргументом уведення кримінального проступку до 

кримінального законодавства України є соціальна зумовленість гуманізації 

кримінальних покарань за кримінальні правопорушення. Людині властиво 
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не тільки дотримуватись, а й порушувати правові норми, що вона робить 

свідомо або несвідомо, навмисно або з необережності. У зв’язку з цим у кожній 

державі наявні правові інститути, які захищають особистість окремо й 

суспільство в цілому від порушників закону і відновлюють справедливість. 

Якщо людина не має наміру поважати закон, то відповідною реакцією закону 

має бути установлення провини та відповідного покарання за неї. Застосування 

карних методів становить соціальну практику, яка здавна використовувалася на 

усіх історичних етапах розвитку цивілізації. Сучасні кримінально-правові 

інструменти запобігання злочинності, на думку В. О. Тулякова, далекі від 

досконалості. Концепт страху покарання, жорстких заходів примушування 

загальної і спеціальної превенції практично не працюють у сучасних умовах. 

Підтвердженням тому є достатньо високий рівень рецидиву злочинів [2].  

Уведення кримінального проступку передбачає внесення змін у 

філософію покарання в національних умовах, зокрема відсутність судимості за 

скоєння кримінального проступку. Розбудова демократичного суспільства в 

межах правової держави, для якої соціально-правова і моральна оцінка 

поведінки людини мають велике значення, передбачає недопустимість 

оцінювання неправомірної дії рівною мірою і з однаковими негативними 

обтяжливими наслідками. 

На часі стоїть питання виокремлення кримінальних проступків шляхом 

формування правової категорії та запровадження до норм матеріального права. 

Перед законодавцем нині формується завдання визначити матеріальні 

параметри поняття «кримінальний проступок» шляхом затвердження положень 

щодо цього виду правопорушення нормами кримінального права. Як варіанти 

введення цієї категорії у кримінальне законодавство у період 2012–2015 рр. 

Верховною Радою України розглядалися такі законопроекти:  

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення 

інституту кримінальних проступків» від 28 лютого 2012 р. № 10126 [3];  

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гуманізації 

кримінальної відповідальності» від 5 березня 2012 р. № 10126-1 [4];  

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення 

інституту кримінальних проступків» від 3 березня 2012 р. № 10146 [5];  

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення 

інституту кримінальних проступків» від 8 січня 2013 р. № 1202 [6];  

«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків» від 

17 жовтня 2013 р. № 3438 [7];  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

положень Кримінального процесуального кодексу України» від 16 квітня 

2014 р. № 4712 [8]; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження кримінальних проступків» від 19 травня 2015 р. № 2897  [9]. 
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Слід  зауважити, що 25 травня 2017 року Верховна Рада України 

проголосувала за відхилення вказаного документу, після такого рішення 

законопроект мають доопрацювати в комітеті. 

У зазначених законопроектах викладено актуальні пропозиції, документи 

мають практичне і теоретичне значення, але наявні й розбіжності, тому 

проблема введення кримінального проступку залишається актуальною та 

потребує невідкладного розв’язання.  Шляхом до вирішення вбачається 

підготовка нової редакції законопроекту та подання на розгляд до Верховної 

Ради України. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПРАВОВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІГРАФНИХ ОПИТУВАНЬ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ 

МВС УКРАЇНИ 

 

Поліграф являє собою спеціальний комп’ютерний технічний засіб, що 

здійснює реєстрацію змін психофізіологічних реакцій людини, які є результатом 

психологічних процесів у відповідь на пред’явлення їй за спеціальною 

методикою певних психологічних стимулів. Успішно розвиваються такі 

напрями використання поліграфа, як відбір кадрів у професіях підвищеного 

ризику, а також розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. 

Результати поліграфних обстежень персоналу в багатьох країнах Європи 

свідчать про їх високу ефективність в профілактиці злочинних проявів, 

службових порушень та девіацій поведінки. На сьогодні поліграф 

застосовується приблизно у багатьох країнах, у тому числі в правоохоронних 

структурах США, Туреччини, Ізраїлю, Росії, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі 

тощо.  

Слід відзначити, що законодавчо і нормативно проведення поліграфних 

досліджень закріплено в багатьох країнах: Канаді, Ізраїлі, Угорщині, Болгарії, 

Чеської Республіки, Македонії, Сербії, Литві, Молдові, Туреччини, Казахстану, 

Китаю, Росії, Японії, Індії, багатьох країнах Латинської Америки тощо. В 

Україні поліграф використовується в системах Міністерства внутрішніх справ, 

Служби Безпеки, Міністерства оборони, Державної фіскальної служби, 

Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших на основі відомчих 

нормативних актів. Нещодавно (за участю авторів даної статті) розроблено 

проект інструкції, яка регламентує використання поліграфа в Державному бюро 
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розслідувань України. Вітчизняні й зарубіжні науковці також проводять 

дослідження, присвячені теоретичним і прикладним аспектам використання 

поліграфа в роботі правоохоронців [6; 7].  

Ключовим в історії впровадження поліграфних технологій в систему МВС 

України можна вважати 2004 рік. З метою супроводження оперативно-

службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України видано 

наказ МВС України від 28.07.2004 № 842 «Про подальший розвиток служби 

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів 

внутрішніх справ України», яким затверджено Інструкцію щодо застосування 

комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом. Інструкція визначає основні 

напрямки, принципи та умови використання поліграфів в кадровій роботі [5]. 

На території України правовою основою використання поліграфа є 

вимоги та норми законодавства України, зокрема: Конституції України, Кодексу 

законів про працю України, Кримінального процесуального кодексу України, 

Законів України «Про засади запобігання корупції», «Про Національну поліцію 

України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про інформацію», «Про 

захист персональних даних», «Про державну службу», «Про державну 

таємницю», «Основи законодавства України про охорону здоров’я» тощо. 

Також у листопаді 2010 р. в Національному класифікаторі професій України ДК 

003:2010 зареєстровано професію «експерт-поліграфолог» (наказ 

Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327): розділ 2. Професіонали. Додаток 

А (обов’язковий), код 2144.2.  

Питання використання поліграфних технологій є актуальним не тільки 

для системи МВС, а й для інших міністерств та відомств. Так, у жовтні 2013 р. 

Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства доходів і 

зборів України від 02.08.2013 № 329 «Про використання поліграфів у діяльності 

Міністерства та його територіальних органів», яким затверджено відповідну 

Інструкцію. У ній визначено мету проведення поліграфного опитування 

наведено перелік сфер застосування поліграфа.  

Важливою подією стало створення у 2014 році Всеукраїнської асоціації 

поліграфологів (ВАП) з метою об’єднання інтересів професійних 

поліграфологів України. ВАП сьогодні об’єднує більше 100 поліграфологів, 

кількість членів зростає щомісячно. На даний момент ВАП має 22 

представництва в найбільших містах України, а також власний Науково-

навчальний центр, який займається підготовкою поліграфологів, за 

результатами навчання надається свідоцтво державного зразка. Основною 

метою діяльності ВАП є об’єднання поліграфологів України для забезпечення 

ефективності та якості проведення опитувань з використанням поліграфа, 

компетентного оволодіння питаннями технологій проведення опитувань із 

застосуванням поліграфа, оцінки їх результатів і правового регулювання 

використання поліграфа в різних галузях суспільного життя. 

У жовтні 2016 року на обговорення на засідання Комітету Верховної Ради 
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України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин було 

внесено проекти двох Законів: «Про захист прав осіб, які проходять опитування 

на поліграфі» (внесений народним депутатом України Тетеруком А.А.) та «Про 

поліграфологічну діяльність» (внесений народним депутатом України Журжієм  

А.В.) [3; 4], що свідчить про певний прогрес на шляху вдосконалення правового 

регулювання життєдіяльності українського суспільства. Комітет Верховної Ради 

України відправив зазначені проекти на доопрацювання. 

В Україні перша хвиля популярності поліграфних обстежень була 

викликана потребою практичних підрозділів у впровадженні новітніх 

технологій у практику розкриття та розслідування злочинів. За час проведення 

експерименту з використання поліграфа (2001-2002 рр.) успіхи вітчизняних 

поліграфологів у розкритті та розслідуванні злочинів виступили переконливим 

доказом практичної доцільності впровадження поліграфа та сприяли 

популяризації методу. Незадовільний темп його впровадження обумовлений 

низкою суб’єктивних чинників - висока вартість сучасної апаратури; висока 

вартість навчання і супроводження професійної діяльності поліграфологів; 

необхідність вдосконалення законодавчої і відомчої нормативно-правової бази, 

ставлення деяких керівників до впровадження поліграфа у діяльність МВС 

України; відсутність вітчизняної школи підготовки правоохоронців-

поліграфологів. Нині практика використання інструментальної детекції в МВС 

проходить черговий етап становлення.  

На наш погляд, вбачається два напрями вдосконалення застосування 

поліграфа в системі МВС, а саме 1) запровадження нової законодавчої і 

нормативної бази 2) розробка психологічних механізмів проведення 

поліграфних перевірок.  

Слід виокремити декілька факторів, які  стримують впровадження 

поліграфних опитувань у діяльність правоохоронних органів: відсутність 

відповідної державної програми; недостатність нормативно-правового 

забезпечення, яке б регулювало правовідносини; відсутність програми обміну 

досвідом з європейськими державами стосовно застосування поліграфа; 

уповільнений розвиток вітчизняних науково-технічних рекомендацій щодо 

використання поліграфа; невідпрацьованість механізму державної підготовки 

поліграфологів тощо.  

Для широкого впровадження поліграфних технологій в діяльність системи 

МВС доцільно запровадити єдині вимоги до психологічного забезпечення 

проведення поліграфних опитувань. Це стосується розробки стандартизованих 

валідних поліграфних опитувальників (тестів). При впровадженні поліграфних 

технологій в систему МВС України доцільно розробити і чітко визначити 

психологічні умови проведення кожного з етапів поліграфних опитувань: 

попередньої бесіди з обстежуваним; власне опитування на поліграфі; 

післятестової бесіди; визначити психологічні особливості формулювання 

запитань тощо. 



 21 

Важливо також передбачити вирішення деяких організаційно-правових та 

психологічних питань, зокрема, стосовно створення координаційно-

аналітичного центру із застосування поліграфних технологій;розробки та 

впровадження правової бази для застосування поліграфних досліджень; 

затвердження порядку сертифікації поліграфної апаратури та дозволу на її 

застосування на території України; розробки системи відбору кандидатів для 

навчання роботі з поліграфом, а також організації підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації поліграфологів; здійснення аналізу досвіду 

правоохоронних структур зарубіжних країн з питань практики використання 

поліграфних опитувань, проведення відомчими науково-дослідними установами 

досліджень з проблематики використання та впровадження поліграфних 

технологій в діяльність поліції та інших правоохоронних органів. 

Отже, серед існуючих та доступних для системи МВС України 

інноваційних технологій, поліграф є одним з найбільш перспективних та 

ефективних засобів вирішення актуальних питань, що стосуються кадрового 

забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ, а також особливостей 

розкриття та розслідування злочинів. Подальша розробка правових і 

психологічних засад використання цього приладу в системі МВС та інших 

правоохоронних органів України є важливим теоретичним і прикладним 

завданням. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН 

В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» [1] зазначається, 

що відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.  

Права й свободи людини і громадянина  та  їх  гарантії  визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави [2]. 

Важлива роль у захисті особи від неправомірних і недоцільних дій суб’єктів 

влади та органів місцевого самоврядування належить саме адміністративному 

процесу. Проблема взаємодії особи та органів місцевого самоврядування 

регулюється встановленням положеннями адміністративного права їх 

адміністративно-правового статусу.  

Основний напрям діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування є задоволення конкретних прав та інтересів особи. На них 

покладено обов’язок гарантування реалізації прав та свобод та забезпечення 

реалізації інтересів. Варто відзначити, що під захист держави підпадають не тільки 

визначені законодавством інтереси особи, а й такі що відповідають духу законів та 

інтересів держави або їм не суперечать.  

Чіткий перелік законних інтересів громадянина зазначений в Конституції 

України.  

До законних інтересів громадян відносять такі, реалізація яких не тільки не 

забороняється, а заохочується, стимулюється, а в разі перешкод в їх реалізації – 

охороняються і захищаються державою. 

Порушення законних інтересів може виявлятися у покладанні на громадян не 

передбачених законом обов’язків. Отже, коли йдеться про захист прав і законних 

інтересів, маються на увазі не тільки прямо передбачені в правових актах права 
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особи, але й її інтереси, які не суперечать інтересам держави, суспільства, інших 

громадян. 

Згідно ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань, звертатися за захистом до суду та інших державних 

органів.Також кожен має право звернутися за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а після використання всіх 

національних засобів правового захисту - за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна [2]. 

Законодавець передбачає врегульовану правовими нормами послідовність 

певних дій щодо реалізації інтересів (процедур) та прав для захисту прав та 

інтересів особи та для обмеження адміністративного свавілля. Процедури реалізації 

та захисту багатьох прав встановлюються не одним кодифікованим актом, а 

розкидані по численних окремих актах, виданих різними органами. Відомча 

нормотворчість щодо встановлення зазначених процедур є надто об’ємною. До того 

ж нормативні акти, якими вони регулюються, не публікуються в офіційних 

джерелах, доступних населенню. 

Для захисту прав та законних інтересів громадян особливо широкого вжитку 

набув інститут адміністративного оскарження. Порядок розгляду загальних 

адміністративних скарг регулюються Законом України «Про звернення громадян» 

від 12 жовтня 1996 [3]. Спеціальні скарги розглядаються за визначених законом 

підстав та у спеціальному порядку провадження. Дані положення регулюються 

відповідними нормами, які містяться у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення та інших нормативно-правових актах [4]. 

В Україні предметом скарги визначають діяння, якими порушено права та 

законні інтереси чи свободи громадянина або групи громадян; створено перепони 

для реалізації громадянином його прав, законних інтересів чи свобод або незаконно 

покладено які-небудь обов’язки, або безпідставно притягнуто до відповідальності. 

Особливо часто громадяни вдаються до права оскаржувати індивідуальні 

адміністративні акти. 

За порушення цієї заборони посадові особи можуть притягатись до 

дисциплінарної або кримінальної відповідальності. 

Зауважимо, що діюче законодавство майже не містить обмежень права 

громадян на загальну скаргу за змістом, крім випадків подання анонімних скарг (без 

зазначення місця проживання та без підпису автора); повторних скарг від одного і 

того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті; 

порушення термінів подання скарги, зазначених у ст. 17 Закону України «Про 

звернення громадян» [3]. 

Право на адміністративну скаргу доповнюється правом на спеціальну 

адміністративну скаргу, яка базується на спеціальних правових нормах 
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(матеріальних та процесуальних), гарантується чітко визначеним колом суб’єктів, 

спеціальними строками подання і розгляду. 

Захист прав та свобод законних інтересів громадян постає важливим 

інститутом в адміністративно-правовому середовищі. Реалізація прав та свобод 

громадян здійснюється шляхом надання послуг громадянам органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядуваннята реалізацією можливістю захисту прав та 

інтересів громадянами.  

Також до повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування відноситься прийняття та розгляд скарг громадян. Саме так 

реалізується право громадян на захист.   

Таким чином,на основі вище вказаного, можна зробити висновок, що 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. 

Одним з видів реалізації забезпечення своїх прав та свобод, можна визначити право 

громадян на подання скарги до відповідного органу, який повинен її розглянути,і 

вжити всіх заходів для  захисту прав людей і громадян. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, ЩО ПІДЛЯГАЄ АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

ЗАТРИМАННЮ 

 

У наукових дослідженнях вітчизняних адміністративістів останніх років 

дуже багато уваги приділяється проблемам удосконалення організаційних 

структур державного управління, визначення статусу органів виконавчої влади, 

державних службовців, інших суб'єктів державного управління. Проте є 

питання, які в адміністративно-правовій літературі належного висвітлення не 

знайшли. 

Серед них – механізм адміністративного примусу через засоби якого 

досягаються цілі попередження і припинення правопорушень, притягнення 

правопорушників до відповідальності і вирішуються завдання загальної та 

індивідуальної профілактики. 

Дослідження заходів адміністративного впливу, які застосовуються в 

державному управлінні, діяльності виконавчих органів вбачається актуальним 

на сучасному етапі становлення правової соціальної держави, адже поряд з 

втіленням у життя прав і свобод людини та громадянина держава не може не 

вдаватись до певних обмежень цих прав і свобод у передбачених законом 

ситуаціях. Тому приведення заходів примусу держави у відповідність до 

демократичних сучасних вимог є наразі першочерговим завданням юридичної 

науки та практики. 

Адміністративному затриманню присвятили свої роботи такі фахівці, як 

В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Бітяк,  І. 

П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Д. П. Калаянов, Р. А. Калюжний, А. П. 

Клюшніченко, Л. В. Коваль, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков та ін. 

Адміністративне затримання особи є одним із найпоширеніших заходів 

адміністративного примусу, що належить до групи заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Заходи адміністративного затримання відносять до заходів забезпечення 

адміністративно-деліктного провадження припинювального характеру, які 

полягають у профілактиці протиправної поведінки особи, що здійснює 
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правопорушення, за допомогою примусового обмеження свободи пересування і 

дій такої особи, а також у забезпеченні здійснення процесуальних дій, 

застосування інших заходів забезпечення, встановлення особи порушника [3, с. 

8]. 

Які найважливіші конституційні норми, що захищають особисті права 

людини, варто знати? Кожна людина має право на свободу та особисту 

недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

інакше, як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом. 

Кожному затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви 

арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту 

затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 

захисника. 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє 

затримання. 

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів 

заарештованого чи затриманого (ст. 29 Конституції) [1]. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУАП) встановлює 

порядок адміністративного затримання чи огляду особи, що скоїла 

адміністративний проступок чи правопорушення [2]. 

Ніхто не має права порушувати ці норми. А у разі порушення, винні у 

цьому можуть бути притягнуті до відповідальності, аж до кримінальної [4]. 

Якщо уже так сталося, що вас затримали за адміністративне 

правопорушення, знайте: адміністративне затримання не може тривати більше 

як три години. Проте, осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору 

законному розпорядженню або вимозі працівника поліції, народного 

дружинника, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до 

невиконання вимог працівника поліції, може бути затримано до розгляду справи 

судом або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ [5]. 

На прохання затриманого про факт і місце затримання повідомляються 

родичі, адміністрація за місцем роботи або навчання. 

При затриманні за підозрою у вчинені правопорушення: 

• перше – вам мають роз’яснити ваші права, у тому числі про право не 

свідчити проти себе чи своїх рідних, а також право мати захисника і зустріч з 

ним до першого допиту і скласти про це протокол; 

• друге – має бути складено відповідно протокол про ваше затримання як 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину із зазначенням підстав, мотивів, дня, 

години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, а також часу 

складання протоколу про роз’яснення підозрюваному своїх прав; 

• третє – протягом двадцяти чотирьох годин, орган дізнання, що виконав 

затримання, має зробити письмове повідомлення прокурору, а також на вимогу 

прокурора подати матеріали, що стали підставою для затримання. Протокол про 
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роз’яснення прав затриманого, а також протокол затримання підписується 

особою, яка його склала, і затриманим. 

Про роз’яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі 

затримання або постанові про застосування запобіжного заходу. 

У разі нагальної необхідності запобігти правопорушенню чи його 

припинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання 

особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого 

протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа 

негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту 

затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою 

[6]. 

Отже, якщо особа вчинила адміністративне правопорушення і до неї 

застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як 

обвинуваченого, то затримана особа має право знати в чому вона підозрюється; 

давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; 

мати захисника; подавати докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати 

перевірки прокурором правомірності затримання; подавати скарги на дії і 

рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і 

прокурора. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СФЕРІ 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

Одним із основних принципів Загальної декларації прав людини (далі – 

Декларація) від 10 грудня 1948 pоку є принцип рівності (заборони 

дискримінації). Згідно зі ст. 2 цього міжнародного акта кожна людина повинна 

мати всі права та свободи, проголошені Декларацією, незважаючи на расову 

приналежність, колір шкіри, стать, мову, релігію, політичні або інші 

переконання, національне або соціальне походження, майнове, станове або інше 

становище. Згідно зі ст. 7 Декларації всі люди рівні перед законом і мають 

право, незважаючи ні на що, на рівний захист закону. Усі люди мають право на 

рівний захист від будь-якої дискримінації та підбурювання до такої 

дискримінації [1]. 

Зауважимо, що аналіз положень Декларації дає змогу зробити висновок, 

що в них не розкривається поняття дискримінації. Вбачається, що 

дискримінація є комплексним поняттям під яким слід розуміти будь-яку 

відмінність, виключення, обмеження або перевагу за біологічною або соціально. 

Ознакою спрямовану на ослаблення (ліквідація, знищення, зменшення) 

правового або фактичного становища певної соціальної групи чи особи, в 

результаті чого відбувається порушення принципу рівності, а також створення 

загрози такого порушення. 

Крім того, у багатьох державах жінка досі не сприймається як 

повноцінний член суспільства. Так, у Саудівській Аравії жінкам заборонено 

голосувати, в Ємені вони не можуть свідчити в суді, залишати будинок без 

дозволу чоловіка. У Марокко зґвалтована жінка вважається не жертвою, а 

винуватицею того, що сталося. Права ж жінок найбільш часто порушуються в 

Малі, Мавританії, Чаді, Сирії, Пакистані, Ірані та інших державах Африки і 

Близького Сходу [2]. 

Принцип рівності жінок та чоловіків закріплений в Конституції України. 

Зокрема в ст. 3 Конституції України гарантується рівність чоловіків та жінок в 

усіх сферах життя. Положення, що регулюють гендерну рівність, містяться 

також в ст. 21, 24, 51 Конституції України. В Конституції України наголошено, 

що рівні права й можливості жінок і чоловіків забезпечуються наданням жінкам 

рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній 

діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за 

неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, 

встановленням пенсійних пільг, створенням умов, які дають жінкам можливість 
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поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [3]. 

Базовий нормативно-правовий акт у сфері гендерної політики — Закон 

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

Верховна Рада ухвалила з восьмої спроби в 2005 році. У ст. 3 Закону України 

«Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» закріплено 

основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків. Зокрема, недопущення дискримінації за 

ознакою статі; забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 

поєднання професійних та сімейних обов'язків; захист суспільства від 

інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі [4]. 

У той же час, незважаючи на наявність вказаних законодавчих гарантій на 

практиці існують суттєві проблеми у цій сфері. Зокрема, проблема щодо 

створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством. Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, 

законодавство про працю передбачає низку обмежень у виконанні певних робіт, 

а при деяких роботах установлює жінкам пільги і переваги. Тим самим, на 

виробництвах, де працюють жінки повинні створюватися відповідні умови 

праці, а це передбачає технічну модернізацію робочих місць, скорочення 

тривалості дії негативних виробничих факторів, установлення скороченого або 

неповного робочого часу. Такі вимоги щодо стану виробництва не 

задовольняють більшість підприємців, тому будь-які пільги та переваги, 

передбачені законодавством про працю, негативно впливають на 

конкурентоздатність жіночої робочої сили на ринку праці. Наймати працівників, 

які мають багато пільг, власнику або уповноваженому органу невигідно, тому у 

цьому випадку виникає перевага чоловіків над жінками, що суперечить 

принципу рівності закріпленому у Конституції України. 

Варто зауважити, що за статистичними даними в Україні жінки 

отримують у середньому на 22 % меншу заробітну плату, ніж чоловіки на 

ідентичних посадах. Розрив в оплаті праці жінок і чоловіків – одна з 

найпоширеніших форм дискримінації на ринку праці. Найбільший розрив в 

оплаті праці спостерігається у таких сферах як промисловість (32 %), фінансова 

діяльність (29 %), діяльність у сфері культури й спорту, відпочинку та розваг 

(34 %), комунальні й індивідуальні послуги (30 %) [5]. 

Гендерна нерівність в оплаті праці є порушенням принципу рівної оплати 

за рівну працю. Майже в усіх галузях народного господарства жінки займають 

низькооплачувані посади. На ринку праці простежується ще одна 

закономірність – чоловіки витісняють жінок з перспективних добре 

оплачуваних посад. Проте, в процесі соціальних змін в суспільстві відбулися 

певні зміни на ринку праці. Сьогодні на ньому є попит і на жінок, і на чоловіків, 

вони можуть виконувати як однакову, так і різну роботу. У сучасному світі, 
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коли джерелом забезпечення життєвих потреб в основному є розумова праця, 

немає суттєвої різниці, хто займається певним видом діяльності. 

Фізична праця, яка за традицією була чоловічою, займає все меншу частку 

у структурі ринку праці. У той же час рівень освіченості жінок дає їм 

можливість бути абсолютно конкурентними на цьому ринку. Подолання 

стереотипного ставлення до праці може зробити можливим виконання певного 

виду праці як чоловіком, так і жінкою. Сьогодні все частіше на перший план 

виходять професійні якості людини. Це забезпечує жінкам і чоловікам рівні 

можливості в отриманні доходу. В свою чергу чоловіки в особі 

висококваліфікованих фахівців в особі жінок отримують як гідних конкурентів 

так і партнерів. 

Як слушно зауважує Е. А. Атаманюк, основними проблеми забезпечення 

гендерної рівності в Україні є незавершеність процесу гендерних перетворень, 

потреба подальшого розвитку гендерної статистики, недостатній рівень 

поінформованості, існування сталих гендерних стереотипів [6, с. 87]. 

Враховуючи викладене, можна визначити основні напрями вдосконалення 

правового регулювання гендерної рівності у соціально-трудовій сфері: 

оптимізація співвідношення осіб обох статей в представницьких органах 

державної влади на законодавчому рівні з врахуванням міжнародного досвіду; 

забезпечення гендерної рівності в доступі до праці та скорочення гендерного 

розриву в рівні доходів населення; усунення сталих стереотипів щодо 

традиційного розподілу гендерних ролей в суспільстві шляхом залучення 

засобів масової інформації до висвітлення гендерних проблем. 

Отже, поділ праці на «жіночу» та «чоловічу» все частіше стає умовністю, 

а вільний доступ як жінок так і чоловіків до будь-якої професії сприяє 

досягненню рівності. Активна ж участь жінок у виробничій та підприємницькій 

галузі призводить до зростання кількості фінансово незалежних жінок. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

В ст. 3 Основного Закону нашої країни говориться: «Людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються 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» [1]. Закріплення цих положень в Конституції 

показує напрям розвитку держави.  

Україна вживає певні заходи, спрямовані на забезпечення прав і свобод 

людини. Наприклад, вживає юридичні заходи щодо попередження порушень 

прав і свобод людини, притягнення порушників до відповідальності тощо. Але, 

звичайно, визнати діяльність нашої держави щодо виконання головного 

обов’язку - утвердження та забезпечення прав і свобод людини і громадянина -  

задовільною, не можна. Головною проблемою, що перешкоджає в цьому 

процесі, є таке соціальне зло, як корупція. Вона вражає всі сфери суспільного 

життя, сприяє поширенню організованої злочинності, створює соціальне 

напруження, породжує у населення невпевненість у здатності влади здійснити 

організаційні та практичні заходи щодо подолання системної кризи і 

відродження України. Корупція реально протистоїть конституційному ладу, є 

причиною небувалого зростання в Україні тіньової економіки, проникає у 

владні інституції, залучаючи окремих політичних і громадських діячів. Для неї 

характерно зрощування державних і комерційних структур, корисливі 

зловживання у правоохоронних і контролюючих органах [2, С.207].  

У ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» вказано, що: «Корупція 

- використання особою… наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
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ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі…, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей» [3].  

Гострота проблеми корупції, недостатні результати боротьби державних 

силових відомств з нею, потребують глибокого вивчення цього явища та 

удосконалення науково-методичного, правового, організаційного, 

інформаційного забезпечення боротьби з корупцією. 14 жовтня 2014 р. 

Верховна Рада України прийняла закони України «Засади державної 

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

роки», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання 

корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення кінцевих вигодо набувачів юридичних осіб та публічних діячів». 

Крім того, 16 вересня 2014 р. було прийнято Закон України «Про очищення 

влади», який передбачає механізми люстрації посадових осіб органів державної 

влади й місцевого самоврядування. 23 жовтня 2015 р. усі закони щодо боротьби 

з корупцією були підписані Президентом України П. Порошенком. 

Упродовж останніх років окремі аспекти корупції в Україні стали 

предметом дискусій серед юристів та економістів, особливо це стосується 

дослідження взаємозв’язку стану боротьби з корупцією та рівня забезпечення 

реалізації прав і свобод людини і громадянина [4]. 

Суспільна небезпечність корупції щодо утвердження та забезпечення прав 

і свобод людини полягає в тому, що вона суттєво обмежує конституційні права і 

свободи людини і громадянина, особливо пересічних громадян, які найбільше 

потерпають від корупції і не в змозі уникнути корупційного тягаря, втрачають 

при цьому віру в демократичні засади суспільства і держави; вона порушує 

принцип верховенства права; призводить до гальмування та викривлення 

соціально-економічних реформ; грубо порушує встановлений порядок 

здійснення повноважень посадовими і службовими особами органів державної 

влади, місцевого самоврядування, управлінських структур приватного сектора; 

порушує принципи соціальної справедливості, невідворотності покарання; 

нищить духовні, моральні та суспільні цінності, призводить до інших 

негативних наслідків. 

Незважаючи на вжиті заходи щодо протидії корупції масштаби її суттєво 

не зменшуються. Згідно з матеріалами аналітичного звіту про виконання 

Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки та Державної програми щодо 

реалізації засад Антикорупційної стратегії, найбільшими недоліками у реалізації 

Антикорупційної стратегії стали: відсутність належної співпраці держави з 

інституціями громадянського суспільства, недержавними аналітичними 

центрами та викривачами; провокування державою протистояння з 
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антикорупційними активістами та громадськими об’єднаннями; невиконання 

заходів, спрямованих на попередження корупції у діяльності народних 

депутатів України, депутатів місцевих рад тощо; відсутність реформування 

контрольних підрозділів митної служби та податкових органів; відсутність 

виконання заходів, спрямованих на подолання корупції в слідчих підрозділах 

поліції; слабкість і несистемність комунікаційних антикорупційних заходів 

державних органів, спрямованих на формування у населення нетерпимості до 

корупції тощо [4]. 

Проте, на сьогоднішній день відзначаються позитивні зміни в сфері 

протидії корупції з метою покращення забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина.  За час дії Антикорупційної стратегії 2014-2017 основними 

здобутками слід вважати: ухвалення законів про нові спеціалізовані 

антикорупційні органи та забезпечення їх діяльності, тобто створено систему 

органів для боротьби з корупцією; ухвалення закону про публічні закупівлі та 

впровадження на практиці системи ProZorro; ухвалення законодавства щодо е-

декларування та запуск відповідної системи; відкриття даних з державних 

реєстрів; успішна робота офісу Бізнес-омбудсмана та ухвалення НАЗК низки 

нормативних та рекомендаційних документів щодо запобігання корупції в 

юридичних особах; ухвалення законів у напрямі забезпечення прозорості та 

підзвітності фінансування політичних партій і виборчих кампаній тощо [4]. 

Зрозуміло, подальше поширення корупції може не лише звести нанівець 

всю попередньо виконану роботу щодо забезпечення прав і свобод людини, а й 

до непередбачуваних негативних наслідків в економічній, соціально-політичній 

сферах. Вказані недоліки актуалізували необхідність розробки нової стратегії 

антикорупційної діяльності, що визначила б чіткі цілі та засоби їх досягнення. 

Втілення в життя положень нової Антикорупційної стратегії, звичайно, дасть 

змогу підвищити рівень утвердження та забезпечення прав і свобод людини в 

Україні. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНОГО 

ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ЯК ФАКТОР 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

 

Одним з відчутних здобутків минулого століття стала відмова від 

трактування політики в галузі захисту прав людини як внутрішньої справи 

кожної держави. У сучасному світі, коли проблема прав людини вийшла далеко 

за межі окремої держави, виникла необхідність у створенні універсального 

цілісного механізму міжнародного захисту прав і свобод людини та 

громадянина, обсяг яких визначається не тільки особливостями суспільних 

відносин в окремій країні, а й розвитком людської цивілізації в цілому, рівнем 

інтегрованості між державами. 

Питання прав і свобод людини є найважливішою проблемою зовнішньої 

політики усіх держав світового співтовариства. Людство, що пройшло через 

суворі випробовування двох світових воєн, безлічі кривавих локальних 

конфліктів, пережило жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути 

миру і злагоди та цивілізованого життя без поваги до людини, її прав і свобод. 

Тому, права людини та гарантії їх охорони і захисту стали об'єктом 

регулювання не лише окремої держави, а й міжнародного співтовариства.  

Історія міжнародних відносин у галузі захисту прав людини почалася зі 

звичайного унормування прав людини у відповідних конвенціях, деклараціях, 

угодах, які містили зобов’язання для держав імплементувати запропонований 

каталог прав до національного законодавства та створити відповідні механізми 

захисту цих прав на національному рівні. Далі світова спільнота усвідомила 

необхідність створення органів та організацій, які були б по можливості 

відокремлені від держав, володіли власною визначеною компетенцією і в 

деяких випадках мали змогу застосовувати санкції навіть до держав у випадку, 

якщо суб’єктом порушення відповідного права виступає саме держава 

[1, с. 271-272]. 

Виникнення міжнародних організаційних механізмів захисту прав людини 

пов’язане з розширенням після Другої світової війни міжнародно-правового 

співробітництва щодо захисту прав людини. Організація Об’єднаних Націй 

(ООН) стала центром міжнародно-правового співробітництва з прав людини. В 

її рамках були створені найбільш авторитетні міжнародні органи з захисту прав 

людини, такі як, наприклад, Комісія з прав людини. З початку 50-х рр. ХХ ст. 

виникають регіональні міжнародні організаційно-правові механізми захисту 
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прав людини. Перший з них створено на основі і відповідно до Європейської 

конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р. [2, с. 31].  

У сучасному світі існує розгалужена система з декількох десятків 

універсальних і регіональних міжнародних органів з прав людини з різним 

обсягом компетенції. Це дозволяє провести класифікацію таких органів, щоб 

легше розібратися в особливостях їхньої діяльності. Існуючі міжнародні органи 

з прав людини підрозділяються, насамперед, на універсальні і регіональні. 

Універсальні органи з прав людини мають компетенцію, що поширюється 

на значну кількість держав світу і, як правило, виключно на ті держави, які є 

учасницями відповідного міжнародного договору про права людини (Комітет з 

прав людини, Комітет з прав дитини та ін.). У деяких міжнародних органах з 

прав людини контрольні повноваження не обов’язково пов’язані з участю 

держав у міжнародному договорі (Комісія з прав людини).  

Універсальні органи з прав людини можуть бути квазі-судовими та 

конвенційними. До квазі-судових належать ті міжнародні органи, які утворені 

на підставі міжнародних договорів з прав людини для здійснення контролю за 

дотриманням цих договорів їх державами-учасницями і діють за процедурою, 

що нагадує судову.  

До конвенційних належать ті міжнародні органи, які утворені на підставі 

міжнародних договорів з прав людини для здійснення контролю за 

дотриманням цих договорів їх державами–учасницями: Комітет з прав дитини – 

згідно з Конвенцією про права дитини; Комітет з ліквідації дискримінації щодо 

жінок – згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок, та ін. Конвенційні органи мають переважно політичний характер.  

Жоден з універсальних міжнародних органів з прав людини не є 

повноцінним міжнародним судовим органом, хоча такі пропозиції 

висловлювалися ще після закінчення Другої світової війни.  

Регіональні міжнародні органи з прав людини поширюють свою 

компетенцію на держав-учасниць відповідного регіонального міжнародного 

договору про права людини. Найменування таких органів «регіональними» до 

певної міри умовне, оскільки захист відбувається не лише в межах територій 

таких держав, а поширюється також на осіб, що знаходяться під їх 

юрисдикцією.  

Серед регіональних міжнародних органів з прав людини є судові органи 

(Європейський суд з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини), 

квазі-судові органи (Комітет незалежних експертів, утворений згідно з 

Європейською соціальною хартією), конвенційні органи (Європейський комітет 

з питань запобігання тортурам і такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню, утворений згідно з Європейською конвенцією про запобігання 

тортурам і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню) [2, с. 32-33]. 
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Щодо регіональних конвенційних органів, то для України інтерес 

представляє механізм, створений у рамках Ради Європи. Відповідними 

контрольними функціями володіє і сама Парламентська Асамблея, яка зокрема, 

може створювати моніторингові комітети, і особливо Європейський суд з прав 

людини, створений відповідно до Європейської конвенції про захист прав 

людини та основних свобод 1950 р. [3].  

Проте це не єдиний орган, створений у рамках конвенційної системи, куди 

можна звернутись за захистом своїх прав. Зокрема, громадяни можуть подавати 

скарги до Комітету ООН з прав людини, Комітету проти катувань, Комітету зі 

свободи асоціацій, Європейського суду з прав людини [4, с. 19]. 

Як свідчить міжнародний досвід, найбільш поширеною є практика 

звернення до Комітету ООН з прав людини та Європейського суду з прав 

людини. В останні десятиліття істотно зросла роль міжнародних неурядових 

організацій у захисті прав людини. Серед найбільш впливових організацій – 

можна назвати Міжнародний Гельсінський Комітет, Міжнародна Амністія, 

Лікарі за мир та інші.  

У новому тисячолітті права людини повинні стати орієнтиром у вирішенні 

глобальних завдань, подоланні розбіжностей між різними типами цивілізацій і 

культур. Основним напрямом організаційно-правового механізму 

співробітництва держав у сфері прав людини є прийняття відповідних 

конвенцій, договорів (більшість із яких мають власні механізми, засоби 

контролю щодо виконання державами взятих на себе зобов’язань), а також 

діяльність міжнародних органів з захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Їх призначення – сприяти вирішенню однієї з найважливіших завдань – 

забезпечення стійкого (збалансованого) розвитку сучасного світу.  

Ця проблема впродовж кількох останніх десятиліть привертає до себе все 

більшу увагу міжнародного співтовариства, держав, неурядових організацій, 

окремих фахівців, політиків, учених. Виникла необхідність у створенні 

концепції стійкого розвитку людства. І це видається цілком закономірним, 

оскільки проблема прав людини пов’язана з глобалізацією сучасного світу, що 

впливає на умови існування кожної людини, а відтак визначає способи 

самозбереження і виживання людської цивілізації. 

Основний аспект концепції стійкого розвитку – відвернення порушень 

екосистеми виробничими процесами, новітніми відкриттями у сфері екології. 

Він доповнювався іншим важливим фактором – забезпечення миру, що 

зафіксовано в п. 25 Декларації з навколишнього середовища та розвитку: «Мир, 

розвиток і захист навколишнього середовища взаємозалежні та неподільні» [5]. 

Проте, слід відзначити, що цей підхід є неповним, якщо врахувати, що стійкий 

розвиток об’єктивно необхідний для усіх компонентів, що складають 

середовище існування суспільства – політичні, економічні, соціальні, культурні, 

правові і ін., то важливим фактором стійкого розвитку повинен стати 
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організаційно-правовий механізм міжнародного захисту прав і свобод людини 

та громадянина. 

Таким чином, забезпечення і захист фундаментальних прав людини – 

важливий фактор збереження міжнародної і національної безпеки, що створює 

передумови стійкого розвитку. Такий захист повинен сприяти зміцненню 

світового правопорядку, гарантуванню злагодженому розвитку глобалізаційних 

процесів, запобіганню конфліктів, воєн, катастроф. 
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ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА КАТЕГОРІЇ 

«СУДОВИЙ РОЗГЛЯД» (КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІЗУ КАТЕГОРІЇ 

«РОЗУМНІСТЬ СТРОКІВ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ») 

 

Вперше словосполучення «reasonable time» (англ. – розумний час) як 

правовий термін було використано у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод 1950 року (яка набула чинності в Україні 11.09.1997 року), де 

вказувалося, що «…іn the determination of his civil rights and obligations or of any 

criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a 

reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law» (кожен 

має право при визначенні його цивільних прав та обов’язків чи при розгляді 

будь-якого кримінального звинувачення, що пред’являється йому, на 

справедливий публічний розгляд справи у розумний строк) [1]. Свого 
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тлумачення «розумний строк судового розгляду» як процесуальна категорія 

набув у практиці Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ). 

Затягування розгляду справ судовими органами є однією з основних 

причин скарг, що подаються до ЕСПЛ (аналіз скарг, поданих до ЄСПЛ в період 

з 1959 по 2011 роки, підтверджує це: серед загальної кількості скарг, скарги на 

розгляд судових справ у надзвичайно тривалі строки 45,1% [2]. За визначенням 

В.А. Туманова, неоперативність роботи судів та виконавчих органів є 

«хворобою правосуддя», яка притаманна всім судовим системам, проте 

актуальності проблема набуває тоді, коли затягування розгляду судової справи 

[3, с. 37]. При цьому, ЄСПЛ неодноразово зазначав, що право на суд, яке 

гарантується вищевказаною статтею, було б ілюзорним, якби національна 

правова система держави-учасника допускала невиконання остаточного 

рішення суду, що вступило у законну силу, у шкоду однієї зі сторін [2]. 

Відповідно до рішення ЄСПЛ за справою Хорнсби проти Греції від 19.03.1997 

(Case of Hornsby v. Greece), виконання рішення, винесеного судом, 

розглядається як складова судового розгляду для цілей ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основних свобод [4], а згідно з висновками за справою 

Бурдов проти Російської Федерації від 07.05.2002 (Case of Burdov v. Russia), 

необґрунтовано тривала затримка у виконанні рішення, що набрало чинності, 

порушує Конвенцію [5]. Отже, практика розгляду скарг ЄСПЛ переконує в 

тому, що розгляд справи включає в себе і виконання рішення, винесеного 

судом, в тому числі – примусове виконання, а отже виконавче провадження є 

складовою судового розгляду, передбаченого у ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основних свобод. Виходячи з цього, можемо констатувати, що 

розумність строків судового розгляду включає в себе розумність строків 

виконавчого провадження. З огляду на це, підтримуємо думку О.В. Андрійчук, 

яка визначає, що категорія «розумний строк» як процесуальна категорія 

включає в себе не один строк, а сукупність процесуальних строків, 

встановлених законом для справедливого, неупередженого та своєчасного 

вирішення справи з метою захисту порушених, невизначених або оспорюваних 

прав, свобод певних осіб чи держави [6, с. 8–9]. Таким чином, у категорії 

«розумний строк судового розгляду» можемо виділити принаймні два 

процесуальних строку – розумний строк розгляду справи та розумний строк 

виконавчого провадження. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА 

РІВНИЙ ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В  УКРАЇНІ 

 

Державна служба є ключовим елементом системи державного управління, 

від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних 

прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни. 

Для правового регулювання державної служби у країнах європейського 

континентального, тобто романо-германського права (до яких упродовж 

декількох століть належала Україна), істотне значення має концепція 

суб’єктивних публічних прав громадян, що поділяються на політичні (обирати, 

бути обраними) та адміністративні (вступати на державну службу і її 

виконувати, а також контролювати в адміністративно-процесуальному, зокрема 

судовому, порядку реалізацію державними органами їх повноважень та 

виконання повноважень державними службовцями у публічних справах і у 

справах громадян, що розглядаються у державних органах). 

Як зазначає А. Олійник «…особливого значення державознавці завжди 

надавали політичній свободі як одній з найважливіших умов участі громадян в 

управлінні державними справами суспільства і держави, розвитку їх ініціативи і 

суспільно-політичної самодіяльності. Політичні права і свободи це можливості 

громадян України брати участь в управлінні державними справами, впливати на 

діяльність різних державних органів та органів місцевого самоврядування, а 

також громадських об'єднань політичного спрямування, користуватись правами 

на свободу думки, слова, світогляду і переконань та їх прояву і поширення» [4, 

с. 243-244]. 

Вище зазначене підтверджує ч. 1 ст. 38 Конституції України «Громадяни 

мають право брати участь в управлінні державними справами, у 

http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=493
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всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [1]. 

Загальна декларація прав людини а саме ч.2 ст. 21 проголошує, що « 

Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні» 

[2]. Це означає, що громадянам нашої держави має бути забезпечена реальна 

можливість займати шляхом призначення, виборів, чи конкурсом посади в 

органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. 

Слід підкреслити той факт, що зазначене право чітко передбачається, ба 

навіть обширно уточнюється й в Конституції України у статті 38 «Громадяни 

користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби 

в органах місцевого самоврядування» [1]. 

Проте варто зауважити, що права державних службовців як складова їх 

правового статусу відповідають конституційним правам громадян України. 

Конституцією України для державних службовців, так і для всіх громадян 

України, встановлюються: право на повагу до його гідності (ст. 28); право на 

свободу та особисту недоторканність (ст. 29); гарантія на недоторканність 

житла (ст. 30); інші права і гарантії, визначені статтями 31-35, 43, 45-49, 53, 59 

[1]. 

Серед нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та 

проходження державної служби в Україні важливе місце займає Закон України 

«Про державну службу», ст. 1 визначає, що державна служба - це публічна, 

професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання 

завдань і функцій держави, зокрема щодо: 

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому 

числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, 

стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів 

міжнародних договорів; 

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів; 

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства; 

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю 

за їх використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених 

законодавством [3]. 

Проте слід зазначити, що виконання зазначених функцій та завдань, 

покладаються державних службовців, які в першу чергу мають виконувати їх 

професійно, тому законодавцем визначено вимоги яким має відповідати особа, 
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яка може бути державним службовцем а саме: наявність громадянства України, 

досягнення повноліття, володіння державною мовою, а також наявність ступеня 

вищої освіти не нижче магістра (для посад категорії «А» і «Б»), бакалавра та 

молодшого бакалавра (для посад категорії «В») [3]. 

Законодавець забороняє будь-які обмеження чи пільги щодо виборчих 

прав громадян та доступу до державної служби, залежно від походження, 

майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, 

релігійних сповідань, політичних переконань, роду та характеру занять, що не 

передбачені чинним законодавством. 

Проте на державну службу не може вступити особа, яка: 

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку; 

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або 

дієздатність якої обмежена; 

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку; 

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, 

пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане 

з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання 

відповідним рішенням суду законної сили; 

6) має громадянство іншої держави; 

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; 

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення 

влади» [3]. 

Можна зробити висновок, що право на державну службу в Україні мають 

виключно громадяни України, і доступ до неї не має бути обмеженим за 

винятком випадків, що передбачено у законодавстві, проте законодавець 

забороняє будь-які форми дискримінації (колір шкіри, стать, освіта тощо). Як 

ми бачимо у Конституції України зазначено основні положення щодо доступу 

до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. 

Державна служба як різновид адміністративно-правового режиму 

становить урегульовану законом систему відносин між громадянином України і 

органом державної влади чи іншої державної організації, що містить чітко 

визначену сукупність взаємних прав, обов’язків і гарантій їх виконання, 

спрямованих на реалізацію державних функцій, покладених на цей орган. 
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На сьогодні, захист прав людини і громадянина є найважливішим 

завданням будь-якої демократичної держави та України зокрема. З огляду на 

положення Конституції України, де людина визнається найвищою соціальною 

цінністю, цілком логічним можна вважати перехід від державоцентризму до 

людиноцентризму. Для цього необхідні потужні та дієві інститути 

громадянського суспільства та правової держави. Необхідно вказати на те, що 

саме держава здійснює визначення в законодавстві прав та свобод людини і 

громадянина, а також забезпечує громадянам правовий захист порушених прав і 

свобод. Найефективнішим засобом захисту цих прав є судовий захист. 

Сучасна судова система є підґрунтям правової держави, яка в першу чергу, 

призначена захищати зазначені в Конституції цінності. Основне завдання судової 

гілки – це надійно захищати конституційні права і свободи людини, а також 

законність та правопорядок у державі. 

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України завданням 

адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 
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управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень [1]. 

На часі в судочинстві є питання,які потребують особливої уваги. Зокрема, 

на руку противникам запровадження адміністративної юстиції в Україні і деякі 

положення, що останнім часом з‘являються в літературі. Наприклад, суддя 

Судової палати Верховного Суду в адміністративних справах І.Самсін висловив 

думку, що утворення адміністративних судів є невиправданим у «матеріально-

кадровому сенсі». Натомість йому «видається логічним створення 

спеціалізованих адміністративних палат у місцевих і апеляційних господарських 

та загальних судах, які розглядатимуть справи як адміністративні суди, причому 

касаційною інстанцією залишатиметься Вищий адміністративний суд України» 

[2, с. 7]. 

Хотілося б звернути увагу ще на такий момент, що є надзвичайно 

важливим для визначення предмету адміністративної юрисдикції. Окремі 

науковці вбачають звуження предмету адміністративної юрисдикції у визначенні 

терміна «суб’єкт владних повноважень» через ознаку здійснення ним владних 

управлінських функцій (стаття 3 Кодексу адміністративного судочинства). Вони 

вважають, що таке визначення створено під тягарем старої доктрини галузі 

адміністративного права, яка була сформована в колишній радянській науці і 

абсолютизувала управлінську природу адміністративного права. Сьогодні ж, на 

їхній погляд, суб’єкт владних повноважень здійснює, крім управлінських, і 

великий масив «неуправлінських» функцій (зокрема щодо підготовки і прийняття 

індивідуальних рішень стосовно реалізації численних суб’єктивних прав 

приватних осіб; стосовно забезпечення умов для належного виконання ними 

своїх обов’язків, наприклад, у зв’язку зі справлянням податків; щодо 

застосування заходів адміністративного примусу). Реалізація «неуправлінських» 

функцій внаслідок визначення суб’єкта владних повноважень у Кодексі начебто 

обмежує юрисдикцію адміністративних судів [3 с. 10]. 

Також потрібно зазначити,  що метою судового захисту порушеного права 

є вирішення між сторонами правового конфлікту, припинення публічно-

правового спору та використання дієвого способу захисту (відновлення) 

порушеного права. 

Отже, адміністративне судочинство спрямоване на зміцнення законності, 

правопорядку та попередження правопорушень, а також сприяє активному та 

ініціативному виявленню порушень прав, свобод та інтересів осіб з боку влади та 

поновлення цих прав чи запобігання їх порушенню. 
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Питання гендерної рівності та участі у політичному житті не тільки 

чоловіків, але й жінок є основоположними принципами сучасного 

демократичного управління. У наш час чоловіки і жінки мають рівні права на 

участь у всіх аспектах політичного процесу та життя в цілому,  відповідно до 

міжнародних стандартів, закріплених у таких міжнародно-правових актах, як: 

Статут Організації Об’єднаних Націй, 1945р., Загальна декларація прав 

людини,1948 р.;  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

1950р; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права,1966р.; 

Декларація про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок,1967р.; Пекінська 

декларація,1995 р.; тощо. Проте, досягнення сучасного стану у сфері гендерної 

рівності потребувало тривалих змін, що відчувалися на всьому історичному 

проміжку існування людства.  

Процес еволюції права жінок на участь у прийнятті рішень, починаючи з 

країн стародавнього та античного світу, був неоднаковий як у часовому вимірі, 

так і у фактичному забезпечені цього права, адже в таких стародавніх країнах, як 

Стародавні Вавилон, Греція, Індія  абсолютно не було навіть думок про надання 

жінкам політичних прав,адже не дотримувалася більшість природних, 

невідчужуваних, універсальних прав людини щодо жінки, яка фактично 

прирівнювалась  до речі, неповноцінної істоти, що перебувала під  повним 

контролем та владою чоловіка. Такі погляди знайшли своє відображення в 

теологічних і філософських працях вчених  стародавнього світу. Так, наприклад, 

Сократ говорив: «Три речі можна вважати щастям: що ти не дика тварина, що ти 

грек, а не варвар, і що ти чоловік, а не жінка»[1, c. 250]. Незважаючи на це, у 
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деяких державах, як зазначають історики, були непоодинокі випадки, коли до 

влади приходила жінка. Наприклад, правління цариць Клеопатри VII Філопатор, 

Хатшепсут  у Стародавньому Єгипті, імператриці Джансунь та  легендарної 

воєначальниці Фу Хао у Стародавньому Китаї.[2, с.114–118 ] . 

Слід зазначити, що в  історії  України у дослов’янський період були 

випадки, коли на чолі держави перебували жінки. Прикладами цього можуть 

слугувати правління сарматських цариць Томиріс, Амага, Тіргатао, які слугували 

взірцем та прикладом для наслідування, а також прославилися військовою 

діяльністю. [3].  Проте, зазначені випадки мали виключний характер за існуючих 

обставин, зокрема, у випадку відсутністі нащадків по чоловічій лінії, тощо.  

Отже, гендерна дискримінація в період стародавнього світу заперечувала 

рівність статей, закріплювала та укорінювала нерівноправне положення жінки в 

суспільстві на багато століть вперед.  

У період Середньовіччя з приходом християнства,  роль жінки у 

суспільстві почала дещо покращуватися, наслідком чого стало підвищення її 

статусу , яке найбільш яскраво виразилося  в культі Магдалини, що отримав 

розвиток з XII ст., а також в культі Діви Марії розквітлого в XII-XIII ст,. Роль 

жінок у середньовічних рухах як катари, бегінкі була знаком незадоволеності 

відведеним їм місцем.[4, с. 227 ].  Тим не менше, вона відігравала важливу роль в 

тогочасному суспільному та економічному житті. В багатьох європейських 

країнах жінка могла бути достатньо самостійною, працюючи в заможних 

будинках, займаючись ткацтвом, продаючи городину, тощо.  

Проте, історія Середньовіччя має багато прикладів залучення жінок до 

державної політики та державного управління в цілому. У середньовічній 

Франції найвідомішою була Жанна д'Арк (Орлеанська діва ), що відзначилася як 

вправний військовий стратег, і яку у XX ст. було оголошено католицькою 

святою. Не менш яскравими є постаті княгині Ольги, яка розширила міжнародні 

зв’язки Київської Русі із Заходом і  Візантією, провела  податкову та 

адміністративну реформи, та Анни Ярославни, доньки київського князя Ярослава 

Мудрого, яка стала королевою Франції та зробила значний внесок у розвиток 

європейської культури. [5, c. 104 ] 

Початком активізації жіночого руху за визнання гендерної рівності 

вважають  XVII ст. і пов’язують з затвердженням ліберальної концепції  

«природних прав і свобод людини», яка була закріплена в Декларації прав 

людини і громадянина 1789 р. [6, c. 477–484.].  Праці визначних представників 

епохи Просвітництва Вольтера, Гельвеція, Д. Дідро, Ш.-Л. Монтеск'є 

наголошували, що жінка повинна брати учать у суспільному житті, а також 

заслуговує на справедливу долю. Впродовж всього XVIII ст. жінки європейських 

країн почали приймати активну участь в житті суспільства. У Франції на початку 

Великої французької революції 1789 року виникли жіночі революційні клуби,  

перше друковане періодичне видання, присвячене ідеї рівних прав і можливостей 

для жінок та чоловіків. Проте, із прийняттям Конституції 1791 р. їх запити не 
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були задоволені, оскільки до категорії громадян, які мають право обирати і бути 

обраними, право володіти власністю були віднесені лише чоловіки. У відповідь 

цьому, письменниця Олімпія де Гуж опублікувала в   1791 р. «Декларацію прав 

жінки і громадянки», за що була страчена. Паралельно в США, починається 

жіночий рух, досягненням якого стало прийняття у 1848 році на першій в історії 

конференції з прав жінок «Декларації почуттів», котра розглядала питання 

отримання рівних громадянських прав , яку вважають: "великим кроком за 

досягнення цивільних, соціальних, політичних та релігійних прав жінок." [ 7]. 

Загалом, першим рушійним кроком для права жінок на участь в управлінні 

державними справами  було досягення  Еммелін Панкгерст дозволу від уряду 

Великої Британії на участь жінок  у голосуванні на місцевих виборах, що 

законодавчо закріплювалося.  

У наш час, принцип рівності прав жінок та чоловіків закріплено в Ст.24 

Конституції України, яка гарантує рівність прав і свобод усім громадянам та 

забороняє обмеження за ознакою статі. Незважаючи на помітний  прогрес, 

досягнутий Україною у забезпеченні гендерної рівності, сьогоденна ситуація 

зображує низький рівень участі українських жінок у процесах прийняття рішень, 

політичному житті на державному рівні  і зосереджений переважно у 

низькооплачуваних галузях економіки з обмеженим доступом до високих 

управлінських позицій в усіх секторах економіки. Не дивлячись на високий 

рівень освіченості серед жінок України, політичні партії, не визнають потенціал 

жінок на політичній сцені, адже з 450 депутатів Верховної Ради України, лише 53 

є жінками, що складає 11,8 % загального складу парламенту. Щоб виправити 

існуючий гендерний дисбаланс, Україна повинна розробити комплексний, 

всезагальний підхід, який має полягати у: 

1) виконанні Україною міжнародних зобов’язань у частині забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; 

2) розробці та впровадженні регіональних програм забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 

3) посиленні просвітницької діяльності для подолання наявних 

дискримінаційних стереотипів щодо жінок; 

4) координації діяльності органів державного управління різних рівнів для 

вирішення питань гендерної рівності; 

5) розробці та включенні до програм професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

модулів з основ гендерної рівності. 

Таким чином, проаналізувавши історичні етапи набуття права жінок на 

участь в управлінні державними справами від часів Стародавнього світу до 

сьогодення, ми можемо дійти висновку, що це право активно впроваджується у 

сучасну практику державного управління, прийняті нормативно-правові акти, що 

проголошують рівність жінок та чоловіків, забезпечують  захист прав жінок, 

однак існують проблеми реалізації, що потребують вирішення, задля 
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забезпечення міжнародних стандартів у повному обсязі. Гендерна політика в 

сфері  державного управління повинна бути спрямована на забезпечення 

збалансованої участі жінок і чоловіків, професіоналів та компетентних осіб, у 

механізмі  прийняття рішень, що сприятиме формуванню нового погляду щодо 

ролі жінки в управлінні, наслідком чого стане зміцнення  гендерної рівності в 

Україні. 

 

Список використаних джерел 

1.  Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / під ред. Л. Гентош, 

О. Кісь. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 250 с. 

2.  Радиш Я. Ф. Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід 

(за матеріалами літературних джерел) / Я. Ф. Радиш, О. В. Кожухар // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –№ 15. – С. 114–118. 

3.   Ковалевський О. Ілюстрована історія України від найдавніших часів до 

сучасності / О. Ковалевський, Л. Осауленко. – Луцьк, 2012. 

4.   Погребенник А. І. Духовно-світоглядні засади народно-релігійних 

рухів на півдні Франції у ХІІ-XIV ст. : дис. канд. іст. наук : 07.00.02 

/ Чернівецький нац.. ун-т ім.. Ю. Федьковича; Погребенник Андрій Іванович. – 

Чернівці, 2017. – 227 с. 

5.  Висоцький С. О. Княгиня Ольга і Анна Ярославна – славні 

жінки Київської Русі / С. О. Висоцький. – К. : Наукова думка, 1991. – 104 с. 

6.  Гриценко-Веселовська О. В. Суфражизм як шлях забезпечення 

гендерної рівності у сфері виборчих прав жінок / О. В. Гриценко-Веселовська 

// Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс,, 2014. – 

Вип. 51. – С. 477–484. 

7.  Декларація почуттів // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%

87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%96%D0%B2 

 

 

С.С. Єсімов, 

к.ю.н., доцент кафедри, 

                                                                   адміністративно-правових дисциплін                     

Львівського державного  університету внутрішніх справ 
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Реформування системи МВС України зумовило появу нових нормативно-

правових актів, які безпосередньо концентрують увагу на проблемі забезпечення 

прав людини у сфері службової діяльності, що добре видно у контексті Закону 
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України від 2 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію», де 

державний примус розглядається з позиції принципу верховенства права [1]. 

Права людини є першоосновою доктрин правової держави та верховенства права, 

оскільки всі принципи, їх складові, є похідними від прав людини, логічним 

продовженням і розкриттям тези про права людини як найвищої цінності. Поза 

концепції прав людини як найвищої цінності складові правової держави та 

верховенства права не виявляють свою логічну та теоретико-методологічну 

основу, втрачаючи сенс.  

Державний примус направлено на захист прав людини і тим самим на 

забезпечення загального блага. Це основна ідеологічної установки, яка визначає 

характер прав людини, її цінності по відношенню до держави, що розуміється як 

система публічно-владних інститутів і функцій, які хоча прямо не визначені у 

Законі України «Про Національну поліцію», але відображені у положенням які 

визначають основні повноваження Національної поліції. Сенс наявності поліції і 

її функцій – визнання, дотримання і захист прав людини, в іншому випадку 

службова діяльність поліції стає незрозумілою з точки зору прав людини та права 

взагалі. Установка про те, що права людини визначають зміст функціонування 

всіх публічно-владних інститутів, відноситься і до здійснюваного державою 

примусу як важливої функції поліції. Сенс державного примусу полягає в тому, 

щоб забезпечувати права людини. Іншого сенсу здійснення державного примусу 

у правовій держави, керуються принципом верховенства права, не існує. 

Державний примус має нормативний характер. Нормативний характер 

державного примусу полягає в тому, що здійснюється територіальними органами 

поліції в межах компетенції, встановленої Конституцією і законами, і відповідно 

до встановленої Конституцією та законами процедурою.  Будь-який із заходів 

державного примусу є інституційне утворення, що складається з норм права, 

зафіксованих у Законі України «Про Національну поліцію» та в кодифікованих 

нормативно-правових актах.  

Нормативність державного примусу вимагає особливого підкреслення в 

умовах правової держави та верховенства права. Необхідне суворе дотримання 

нормативності державного примусу з метою уникнення свавілля, що порушує 

права індивідів. Нормативність, у контекстів реалізації повноважень 

Національної поліції,  державного примусу проявляється в двох аспектах. 

Державний примус здійснюється поліцією виключно у межах компетенції, 

встановленої Конституцією та законами України. За межами компетенції 

примусова діяльність поліції не припустима. Дана позиція відома в теорії права 

як правовий принцип  «недозволене заборонено». 

Нормативність державного примусу означає, що державний примус 

здійснюється за встановленим законом процесом, або процедурою, а головним 

юрисдикційних державним органом, який, в кінцевому рахунку, визначає 

правомірність застосування державного примусу, контролює державний примус, 

виступає суд. Умова про судове санкціонування державного примусу має 
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принципове значення, оскільки здатна істотно вплинути на правомірність і якість 

самого державного примусу. 

У правовій державі в умовах верховенства права державний примус 

застосовується за умови дотримання належної правової процедури. Принцип 

належної правової процедури лежить в основі верховенства права та вимагає, 

щоб кожне домагання поліції було виправдано з точки зору точності і 

обґрунтованості застосування загальних правил у кожному конкретному випадку. 

 Суд повинен бути справедливим, незалежним, швидким, публічним, змагальним. 

Вимога справедливості судового розгляду встановлено ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. Справедливий суд це той у якому 

прокуратура та захист має рівну можливість представляти свідоцтва та доводи, 

які стосуються звинувачення, а суддя повинен бути справедливим і 

неупередженим. Чим більше розвинений процесуальний аспект застосування 

державного примусу, чим складніше можливість прийняття рішення про 

застосування по відношенню до індивіда державного примусу, тим надійніше 

захищений індивід, його права та свободи від довільного та помилкового 

примусу з боку поліції. 

Державний примус має бути відповідним і обґрунтованим. Відповідність 

державного примусу означає, що обсяг примусового впливу на особу, до якої 

застосовується, не повинен перевищувати мінімального необхідного рівня, 

досягнення якого достатньо для цілей державного примусу, що безпосередньо 

зазначено у Законі України «Про Національну поліцію». Державний примус, 

який застосовується поліцією, змінює та підпорядковує волю людини, що 

супроводжується обмеженням прав громадян і в першу черги обмеженням, 

пов'язаним зі свободою та недоторканністю, які захищаються на рівні 

Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (ст. 5) [2]. Тому прийняття рішення про державний примус має бути 

обґрунтованим і необхідним.  

Державний примус, наприклад, взяття під варту, може і повинен 

використовуватися, в разі якщо його не можна не застосувати, в разі неминучості. 

Наприклад, п. «З» ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод передбачає, що взяття під варту особи проводиться компетентним 

органом за обґрунтованою підозрою у вчиненні правопорушення. При цьому, 

виходячи з практики Європейського суду з прав людини, наявність обґрунтованої 

підозри передбачає існування фактів або інформації, яка, на погляд об'єктивного 

спостерігача, свідчила про те, що дана особа могла вчинити злочин, що 

розслідується. Те, що може бути визнано як обґрунтована підозра, залежить від 

усіх обставин і повинно бути оцінено на основі фактів, відомих на момент 

арешту, а не згодом. На цій стадії не потрібно доказів, що злочин було вчинено. 

Важливою складовою обґрунтованості судового рішення про застосування 

державного примусу повинна бути аргументація. Аргументованість показує 

логіку приходу судді до того чи іншого рішення, показує мотивацію прийняття 
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або неприйняття аргументів сторін спору, робить, таким чином, рішення про 

застосування державного примусу зрозумілим для особи, що, в свою чергу, 

полегшує вибудовування стратегії сторін в разі оскарження рішення суду. 

Аргументованість державного примусу повинна показати необхідність і 

неминучість державного примусу, коли державний примус не можна не 

застосовувати. 

Державний примус не повинен принижувати гідність людини. Процес 

здійснення необхідного державного примусу не повинен супроводжуватися 

приниженням гідності особи, по відношенню до якої такий примус здійснюється. 

Фізична сила, що застосовується, наприклад, при затриманні, повинна бути 

пропорційною діям особи, яку затримують.  

Судова практика виробила ряд критеріїв, яким повинен відповідати процес 

здійснення державного примусу. Європейський Суд з прав людини визначив, що 

застосування до особи, яка затримується, фізичної сили що не було викликане 

його власними діями, принижує людську гідність, тобто порушує ст. 3 

Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Для 

фіксації терміну що принижує гідність у процесі поводження чи покарання 

Європейський Суд з прав людини ввів критерій «мінімальний рівень 

жорстокості». Відповідно до позиції Європейського Суду з прав людини, якщо 

дії досягли мінімального рівня жорстокості, то такі дії визнаються тими, що 

принижують гідності. При цьому оцінка «мінімальності» залежить від обставин 

справи, в тому числі від тривалості покарання, фізичних або психічних наслідків, 

а в деяких випадках – від статі, віку та стану здоров'я жертви. На нашу думку, 

зазначений аспект доцільно відобразити у зазначеному Законі та в матеріалах 

навчальної дисципліни «Організаційно-правові основи діяльності Національної 

поліції» в системі первинної професійної підготовки поліцейських.  

Розглядаючи питання про неприпустимість приниження гідності особи в 

процесі застосування державного примусу, важливо підкреслити, що приниження 

гідності особи може відбуватися не тільки в результаті незаконних дій поліції, 

наприклад, заподіяння фізичного болю, пошкодженні організму, викручування 

рук при затриманні, якщо такі дії не передбачені законом, а й законними діями, 

якщо такі дії передбачені законом. 

Конституція України та Конвенція про захист прав і основоположних 

свобод обумовлюють, що поводження та покарання не повинні бути 

«нелюдськими», «жорстокими і такими, що принижують людську гідність».  

Питання про те, які встановлені законом покарання повинні бути визнані 

нелюдськими, жорстокими та такими, що принижують гідність, може викликати 

додаткові дискусії, як, втім, і будь-яке питання, пов'язаний з оціночними 

поняттями, що зустрічаються в офіційних юридичних текстах. У ряді рішень 

Європейський суд з прав людини висловив позицію, відповідно до якої 

нелюдські та покарання, що принижують гідність, повинні відноситися до 

особливого рівню покарання та відрізнятися від покарання взагалі. Зазначений 
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підхід доцільно віднести до застосування певних категорій спеціальних засобів. 

Але це питання дискусійне і потребує вивчення. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Оскільки в 

ч.1 ст. 67 Конституції України закріплено обов’язок кожного сплачувати 

податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, забезпечення прав 

платників податків (в т.ч. засобами адміністративної відповідальності), має 

досить важливе значення, що обумовлює актуальність теми даного 

дослідження. 

Слід зауважити, відповідно до підп. 21.1.1, 21.1.4 п. 21.1 ст. 21 

Податкового кодексу України (далі – ПК України) посадові особи 

контролюючих органів зобов’язані, зокрема: дотримуватися Конституції 

України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами 

України, іншими нормативними актами; не допускати порушень прав та 

охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій. 

Проте, можна констатувати, що до кінця 2011 р. законодавство України 

про адміністративні правопорушення взагалі не містило складів 

адміністративних правопорушень проти прав платників податків, хоча ще з 90-х 

рр. ХХ ст. в Законі України “Про державну податкову службу в Україні” від 4 

грудня 1990 р. № 509-XII, який діяв до 12 серпня 2012 р., було закріплено 

норми, що передбачали можливість застосування, зокрема, і адміністративної 



 52 

відповідальності до посадових осіб органів державної податкової служби 

України та податкової міліції за невиконання або неналежне виконання ними 

своїх обов’язків та за їхні протиправні дії або бездіяльність (ч. 2 ст. 13, ч. 1 ст. 

25). На даний час подібні за змістом норми містить ПК України, які 

передбачають, що за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків 

посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом 

(п. 21.1 ст. 21); посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила 

вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у 

встановленому законом порядку (п. 354.4 ст. 354). 

Вперше в законодавстві про адміністративні правопорушення країн СНД 

адміністративну відповідальність посадових осіб органів державної податкової 

служби України (нині – органів державної фіскальної служби України) та 

деяких інших контролюючих органів за порушення прав платників податків 

було встановлено Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та 

підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням” від 19 

травня 2011 р. № 3384-VI (набрав чинності 19 грудня 2011 р.), яким до нової 

редакції ст. 1666 КУпАП “Порушення порядку припинення юридичної особи 

або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця” було введено два 

склади адміністративних правопорушень проти прав платників податків, що 

діють і дотепер з певними редакційними змінами: 1) безпідставне заперечення 

органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального 

страхування проти проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи (ч. 9 ст. 1666 КУпАП); 2) непроведення або несвоєчасне проведення 

органами доходів і зборів, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду 

України перевірок, пов'язаних з припиненням юридичної особи, та ненадання 

або несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості із 

сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та 

фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють 

органи доходів і зборів, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд 

України (ч. 10 ст. 1666 КУпАП). 

Вчинення правопорушень, передбачених ч. 9 та 10 ст. 1666 КУпАП, тягне 

за собою накладення на посадових осіб органів доходів і зборів, фондів 

соціального страхування та Пенсійного фонду України штрафу у розмірі від 200 

до 250 НМДГ. Право складати протоколи про ті адміністративні 

правопорушення, передбачені ч.9, 10 ст.1666 КУпАП, згідно п. 1 ч. 1 ст. 255 

КУпАП на даний час мають уповноважені на те посадові особи центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Право розглядати 

справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 9, 10 ст. 1666 
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КУпАП, та накладати адміністративні стягнення було надано суддям районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судів (ст.221 КУпАП). 

Наступним дуже вагомим кроком щодо захисту прав суб’єктів 

господарювання від незаконних дій контролюючих органів (зокрема, органів 

доходів і зборів) стало включення Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність 

суб’єктів господарювання» від 22 липня 2014 р. № 1600-VII (набрав чинності 16 

серпня 2014 р.) до КУпАП ст. 16621, яка встановила адміністративну 

відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за 

порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності. 

В ч. 1 ст. 16621 КУпАП передбачено загалом 12 складів адміністративних 

правопорушень, зокрема: 1) порушення строків здійснення заходів державного 

нагляду (контролю); 2) порушення періодичності здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю); 3) проведення заходів державного нагляду 

(контролю) за відсутності підстав, установлених законом; 4) проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового 

повідомлення, якщо необхідність зазначеного повідомлення встановлений 

законом; 5) проведення планових заходів державного нагляду (контролю) з 

порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк 

зазначеного повідомлення встановлений законом; 6) проведення позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) без погодження відповідного 

центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є 

обов’язковим відповідно до закону; 7) здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для 

проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської 

діяльності; 8) порушення встановленого Законом України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку 

відбору зразків продукції; 9) проведення перевірки додержання вимог 

законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до 

повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом; 

10) висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, 

що не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю); 11) 

ненадання акта перевірки, складеного за результатами заходу державного 

нагляду (контролю); 12) надання з порушенням установленого законом строку 

акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду 

(контролю). 

Слід зауважити, що з 1 січня 2015 р. до 1 січня 2017 р. застосування 

ст. 16621 КУпАП у випадку порушення контролюючими органами прав 

платників податків, зокрема, при здійсненні проведенні перевірок платників 

податків та інших контролюючих заходів органами державної фіскальної 

служби України, було неможливим у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
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внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII, яким було 

внесено доповнення до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 

2007 р. № 877-V, відповідно до якого дія цього Закону вже не поширювалася на 

відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю органами 

державної фіскальної служби [9, 134]. Проте, з 1 січня 2017 р. на підставі Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо 

лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 3 листопада 2016 р. № 1726-VIII, яким було внесено істотні 

зміни до ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», заходи контролю здійснюються 

органами Державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні), у 

встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених 

законами у відповідних сферах (глава 8 (ст. 75-86) ПК України – В. І.) та 

міжнародними договорами. У зв’язку з цим відпала необхідність введення до 

КУпАП окремої статті, яка б передбачала відповідальність за порушення прав 

платників податків при проведенні перевірок та інших контролюючих заходів 

органами доходів і зборів України, що пропонувалося нами раніше у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 

28 грудня 2014 р. № 71-VIII [1, с. 134]. 

Вчинення правопорушень, ст. 16621 КУпАП, тягне за собою накладення 

на посадових осіб на посадових осіб органу державного нагляду (контролю) 

штрафу у розмірі від 50 до 100 НМДГ. Право складати протоколи про ті 

адміністративні правопорушення, передбачені ст.16621 КУпАП, згідно п. 1 ч. 1 

ст. 255 КУпАП на даний час мають уповноважені на те посадові особи 

центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну регуляторну 

політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності 

та дерегуляції господарської діяльності. Право розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 16621 КУпАП, та накладати 

адміністративні стягнення було надано суддям районних, районних у місті, 

міських чи міськрайонних судів (ст.221 КУпАП). 

Підсумовуючи наведене вище, можна зробити висвновок, що законодавче 

регулювання адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод 

платників податків в Україні пройшло тривалий еволюційний шлях – від її на 

початку 90-х рр. ХХ ст. до закріплення в КУпАП станом на грудень 2017 р. 14 

складів адміністративних правопорушень за порушення прав та свобод 

платників податків. 
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                                  адміністративного, фінансового та інформаційного права  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ 

ПРАВОВІДНОСИН 

 

Право на доступ до публічної інформації має принципове значення у 

сучасній демократичній державі, однією з засад  якої є сильне, організоване 

громадянське суспільство, що усвідомлює свої права. В Україні доступ до 

публічної інформації законодавчо врегульовано лише недавно, разом з тим 

практичні аспекти та проблеми реалізації інформаційного законодавства 

досліджували такі науковці, як О.Несторенко, М.Демкова, Т.Котюжинська, М. 

Лациба, Г. Красноступ та інші. Вони переважно стосуються практичних 

аспектів та проблем реалізації  інформаційного законодавства, тому доцільно  

звернути увагу на деякі  теоретичні аспекти правовідносин в сфері  доступу до 

публічної інформації.  

Метою статті є виокремлення та аналіз таких елементів правовідносин у 

сфері публічної інформації, як суб’єкти та об’єкти, а також з’ясування 

особливостей правового статусу  суб’єктів і загальної характеристики об’єктів.  

Усвідомлення існування інструменту у вигляді права на доступ до 

публічної інформації можна вважати надзвичайно важливим важелем у разі 

виникнення конфлікту чи спору між громадянином чи громадською 

організацією та відповідним органом влади.  Для належного аналізу 

повноваження потрібно найперше визначитись з поняттям публічної інформації. 

Засади доступу до публічної інформації в Україні визначає Закон України «Про 

доступ до публічної інформації», прийнятий Верховною Радою 13 січня 2011 

року [1, с. 314], який набрав чинності 9 травня 2011 року. Відповідно до ч.1 ст.1 

згаданого закону публічна інформація – це відображена та задокументована  

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов‘язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 

володінні суб‘єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
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інформації, визначених цим законом. Проте в законі не подається вичерпного 

переліку випадків, в яких відповідні інституції зобов‘язані надати інформацію.   

Категорії суб’єктів правовідносин у сфері доступу до публічної 

інформації визначені у 111 розділі вказаного закону. У ч.1 ст.12 вказується, що 

такі суб‘єкти діляться на 2 групи: запитувачі інформації та розпорядники 

інформації і їх структурні підрозділи або відповідальні особи з питань запитів 

на інформацію. 

Запитувачами інформації  відповідно до п.1 ч.1 ст.12 закону можуть бути 

фізичні, юридичні особи, об‘єднання громадян без статусу юридичної особи, 

крім суб’єктів владних повноважень. Це означає, що розпорядники інформації 

та їх структурні  підрозділи зобов’язані надавати відповідну інформацію 

кожному, незалежно від громадянства, раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, професії та роду діяльності, рівня освіти, 

за мовними або іншими ознаками.   

Крім фізичних осіб, запитувачами також можуть  виступати юридичні 

особи та об’єднання громадян без статусу юридичної освіти. У статті 80 

Цивільного кодексу України [2, c.461] юридичною особою визнається 

організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, а  

стаття 14 Закону України «Про об’єднання громадян» [3, с. 504] зазначає, що 

легалізація (офіційне визнання) об‘єднань громадян є обов’язковою і 

здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. 

Безперечно, не маючи статусу юридичної особи, не маючи правосуб’єктності, 

не будучи суб’єктами права, незареєстровані об’єднання громадян, природно, не 

можуть бути самі по собі суб’єктами інформаційних відносин – незалежно від 

бажання розробників нового інформаційного законодавства та мотивації 

законодавця. Том у в контексті Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» право об’єднань громадян без статусу юридичної особи звертатися 

з запитами до розпорядників інформації, слід розуміти як опосередковане 

правом особи, котра підпише відповідний запит.   

Таким чином, розпорядниками інформації визнаються суб’єкти владних 

повноважень, а саме: органи державної влади, інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські 

функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для 

виконання; юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; особи, 

якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов’язаної з 

виконання їхніх обов’язків; суб’єкти господарювання, які займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є 
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природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, 

послуг та цін на них. 

Важливо також пам’ятати, що доступ до публічної інформації не є 

безумовним та необмеженим. Право на доступ до публічної інформації має 

певні обмеження, обумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. 

Відповідно ч.2 ст.1 до Закону публічна інформація є відкритою, крім випадків, 

встановлених  законом. Тобто законом визначаються випадки, коли така 

інформація може мати обмежений доступ ( ст. 6 Закону). Виходячи з цього 

положення, публічну інформацію можна поділити на дві категорії:  публічна 

інформація з відкритим доступом та публічна інформація з обмеженим 

доступом.   

В свою чергу публічна інформація з обмеженим доступом може бути: 

конфіденційною ( інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може 

поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 

передбачених ними умов ( ч.1 ст.7 Закону); 

таємною ( інформація, доступ до якої обмежується відповідно  при 

дотриманні сукупності зазначених вище вимог, розголошення  якої може 

завдати шкоди особі, суспільству та державі. Таємною називається інформація, 

яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та 

іншу передбачену законом таємницю ( ст.8 Закону). Крім того, дана категорія 

інформації охороняється також Законом України «Про державну таємницю» від 

21 січня 1994 року [4, с.93]; 

службовою ( що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, 

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи 

або здійснення контрольних, наглядових функцій органами державної влади, 

процесом прийняття рішень і передусім  публічному обговоренню та/ або 

прийняттю рішень; зібрана в процесі оперативно-розшукової, контр 

розвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до 

державної таємниці. 

Документам, що містять інформацію, яка становить службову 

інформацію, присвоюється гриф «для службового користування» (ст. 9 Закону).  

Таким чином можна зробити висновок, що безпосередніми суб’єктами 

правовідносин у сфері публічної інформації виступають її розпорядники та 

запитувачі. На основі проведеного аналізу чинного законодавства можна 

зазначити, що запитувачами можуть бути будь-які фізичні особи, незалежно від 

громадянства, національної приналежності, професії та роду діяльності, рівня 

освіти, сексуальної орієнтації, статі, партійної чи релігійної приналежності, а 

також юридичні особи, тобто організації, створені і зареєстровані у 

встановленому  законом порядку.  Щодо об‘єднань громадян без статусу 

юридичної особи, на даний момент від їх імені таке право можуть реалізовувати 
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безпосередньо фізичні особи, а для повної реалізації самими об’єднаннями 

громадян без статусу юридичної особи цього права необхідно внести зміни у 

законодавство про об’єднання громадян.    

Розпорядниками інформації визначаються суб’єкти владних повноважень 

юридичні особи, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, особи, 

якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, суб’єкти господарювання, які займають 

домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними 

правами, або є природними монополіями, а також окремі суб’єкти 

господарювання, визначені законом.   

Об’єктом правовідносин у сфері публічної інформації виступає сама 

публічна інформація, тобто відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 

процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених законом. Проте таку інформацію можна поділити на дві категорії: 

публічна інформація з відкритим доступом та публічна інформація з обмеженим 

доступом (конфіденційна, службова і таємна). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 

І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

 

Європейська інтеграція України визначає процес розвитку держави та 

суспільства, детермінує характер реформування організаційно-правового 

механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Даний фактор 

зумовлює необхідність врахування особливостей, помилок і проблем минулих і 

(в межах можливого) майбутніх реформ і своєрідність зв’язків між ними. До 

того ж, щоб забезпечити ефективність і динамізм його функціонування, 

необхідно враховувати характерні риси та особливості стадії реалізації Угод 

про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. 

Нині чинний організаційно-правовий механізм в межах конкретної стадії 

функціонує відповідно до принципів правової держави, поєднання 

централізації та децентралізації, підтверджуючи здатність адекватно і 

оперативно реагувати на протидії, які продукують протиріччями в суспільних 

відносинах, у самому механізмі з метою досягнення оптимального результату. 

Ця оптимальність, у контексті дослідження А. Бернюкова, повинна 

визначатися стосовно стану між ідеальним правовим принципом і реальністю, 

яка склалася [1, с. 17]. У сфері забезпечення конституційних прав і свобод 

людини та громадянина продовжує зберігатися складна ситуація. Головними 

причинами є низька ефективність державної влади та корупція. 

Організаційно-правовий механізм, у контексті застосовування 

інноваційних технології та передових методів як це передбачалось Стратегією 

реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні на період до 2017 року та планом заходів щодо її 

реалізації, не вдалося захистити від впливу цього негативного явища і 

трансформувати в більш ефективний і менш корумпований [2].  

Без якісного державного управління, без високої персональної 

відповідальності тих, хто цим займається, не можливо вирішити завдання, що 

стоять перед суспільством і країною. Ключовими для нової моделі державного 

управління повинні стати наступні принципи: орієнтація роботи всіх ланок 
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державного механізму та рівнів влади на прозорий і зрозумілий для суспільства 

результат роботи та впровадження нових форм і методів контролю. Головним 

критерієм оцінки ефективності влади, що надає послуги громадянам має стати 

громадська думка [3]. 

Для реалізації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським 

Союзом щодо охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина 

необхідні не тільки відповідні заходи щодо поліпшення якості законодавства в 

цій сфері, вдосконалення діяльності виконавчої та судової влади, органів 

місцевого самоврядування, але й підвищенню активності громадян у контексті 

реалізації права захищати свої права та свободи всіма способами, не 

забороненими законами. Реалізація на практиці охорони та захисту прав і 

свобод людини та громадянина – тривалий і поступовий процес перетворень 

всього суспільства. Однак, цей процес має певні часові межі визначені Угодою 

про асоціацію між Україною і ЄС. Якщо зобов’язання в економічній, 

управлінській і інших сферах країна успішно виконає, без забезпечення 

належного захисту прав і свобод людини та громадянина Україна не стане 

членом Європейського Союзу. 

Водночас поступовість цього процесу не применшує потребу створення 

комплексного організаційно-правового механізму забезпечення 

конституційних прав і свобод людини та громадянина, що поєднує в собі 

економічні, політичні, юридичні, адміністративні і інші засоби та дозволяє 

виключити або мінімізувати випадки порушення прав і свобод людини та 

громадянина, або застосувати процедури відновлення, якщо вони порушені. У 

цьому суть розуміння конституційного обов’язку держави визнавати, 

дотримуватися і захищати права і свободи людини та громадянина. 

У час радикальних перетворень, зумовлених асоціацією України і ЄС, в 

інтересах національної, економічної, екологічної та будь-який інший видів 

безпеки, видається доцільним розроблення Стратегії розвитку організаційно-

правового механізму забезпечення конституційних прав і свобод людини та 

громадянина в Україні до 2030 року, яка би передбачала поетапне створення 

якісно нового організаційно-правового механізму. При цьому ця стратегія 

повинна запобігти випадкам необумовленого реформування організаційно-

правового механізму, що динамічно розвивається. Її критерієм повинна бути не 

тільки здатність вирішувати численні проблеми, але і не допускати їх появи. 

Практика перетворень вимагає постійної оцінки ситуації з метою уточнення 

стратегії реформування, розробки державної політики та програм діяльності 

владних структур, визначення пріоритетів розвитку.  
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ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ: ВИГАДКА ЧИ ДІЙСНІТЬ? 

 
Достоинство есть именно то, что больше всего возвышает человека, что придает его 

деятельности, всем его стремлениям высшее благородство. 

К. Маркс 

 

У сучасному світі найвищою соціальною цінністю визнається людина, 

саме тому  її особливий правовий статус закріплений в ряді нормативних актів, 

зокрема у Загальній Декларації прав людини. Кожний індивід має невід’ємні 

від своєї особистості права, які потребують належного законодавчого 

регулювання, а зважаючи на постійне виникнення конфліктів у суспільстві, ще 

й правового захисту. Одне із основоположних прав людини  є право на повагу 

до гідності, оскільки воно відображає відношення суспільства до індивіда, 

людини до самої себе та уявлення про цінність особистості.  

Актуальність цієї  теми полягає в тому, що на сьогодні дуже поширеними 

є випадки, коли людина зазнає катування, жорстокого, нелюдського або такого, 

що принижує її гідність та честь поводженню з нею, саме тому питання 

захисту особистості від таких злочинних посягань є пріоритетним у сучасному 

світі та потребує більш детально розглянути  правове регулювання цієї 

проблеми, а також способів її вирішення. 

Ми погоджуємося з висловом Карла Маркса наведеного вище, адже 
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гідність – це сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості, 

честь, достоїнство, повагу, усвідомлення людиною своєї громадської ваги, 

громадського обов’язку; самоповага. [6, ст. 77]  Поняття «гідність» не 

закріплено на законодавчому рівні, що викликає певні непорозуміння при 

тлумаченні цього поняття, однак це ніяким чином не позбавляє індивідів 

можливості захисту свого порушеного права на гідність, що передбачено в 

Конституції  та Кримінальному кодексі України (далі КК).  

Велику роль у захисті права на повагу до гідності людини відграє 

Загальна декларація прав людини, яка була прийнята 10 грудня 1948 року 

Генеральною Асамблеєю ООН у зв’язку з вчиненням тяжких злочинів проти 

людства під час Другої світової війни, які переконали світову спільноту в 

необхідності міжнародного захисту прав людини і громадянина. На її основі 

були розроблені приписи, які знайшли своє відображення у Конституціях 

багатьох сучасних демократичних держав, а сама Декларація і на сьогоднішній 

день продовжує бути одним із найважливіших міжнародних актів. 

У статті 5 зазначено, що «ніхто не повинен зазнавати тортур, або 

жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження 

і покарання». Ідентично сформоване таке ж положення і у статті 28 

Конституції України, зокрема зазначено, що жодна людина без її вільної згоди 

не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Особливу увагу 

привертає рішення Європейського суду з прав людини, а саме справа «Ірландія 

проти Сполучного Королівства» [5]. Європейський суд вказав на необхідність 

широкого тлумачення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод щодо заборони катування. Окрім катувань, як 

особливої форми навмисного нелюдського ставлення, що викликає дуже 

серйозні страждання, Суд визначив забороненими такі методи отримання 

показань, як: тривале у тримання особи з щільно накритою головою, 

примусове багатогодинне стояння обличчям до стіни, позбавлення сну, 

мордування шумом, харчування тільки водою та хлібом. Суд також звернув 

увагу на те, що незаконні методи поводження не завжди можуть бути 

пов’язаними із заподіянням особі тілесних ушкоджень. Нелюдськими, тобто 

такими, що принижують честь і гідність людини, визнаються будь-які дії, 

спрямовані на те, щоб викликати у жертв почуття страху, пригніченості та 

неповноцінності з метою образити, принизити або зламати їхній фізичний та 

моральний опір. Отже, на законодавчому рівні у нас закріплено право на захист 

до особистої гідности людини, але чому ж тоді і досі поширені випадки 

порушення цього права? І яка відповідальність існує саме за таке діяння? 

Однією із видів відповідальності за порушення права на повагу до 

гідності людини є кримінальна. Для цього нам треба більш детальніше 

розглянути розділ третій особливої частини КК, оскільки саме в ньому 

закріплені найбільш поширені злочини проти гідності людини. До таких 

злочинів належать: незаконне позбавлення волі або викрадення людини, 
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захоплення заручників, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 

людини, експлуатація дітей, використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, незаконне поміщення в психіатричний заклад, а також катування. 

Всі  ці злочини порушують право на повагу гідності людини, оскільки інша 

особа знецінює особистість потерпілого, ставлячи його в принизливе 

становище як перед собою, так і перед суспільством.  

Наприклад, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 

може вчинятись у поєднанні з насильством небезпечним для життя і здоров’я 

потерпілого чи його близьких, однак даний склад злочину фактично 

передбачає наявність ознак рабства, оскільки в даному випадку особа 

прирівнюється до «товару», але аж ніяк не до повноцінного індивіда. Те саме 

можна зазначити про експлуатацію дітей та використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом, оскільки злочинець пригнічує волю дитини та ставить 

її в скрутне становище, що перешкоджає її нормальному фізичному та 

розумовому розвитку, а отже і становленню її як особистості.  

Таким чином, ці склади злочинів закріплені в КК для того, щоб 

захистити право поваги до гідності людини, адже ці діяння і далі вчиняються 

на території нашої країни. Постає питання-що робити? На нашу думку, 

необхідно підвищувати санкції статей, проводити соціальні заходи спрямовані 

на розповсюдження інформації  про те, як вести себе в тих чи інших ситуаціях, 

якщо порушується це право, сприяти розкриттю таких злочинів. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можемо зробити висновок, що 

право на повагу до гідності є дійсним, оскільки воно знайшло своє  закріплення 

в різних нормативно-правових актах як міжнародних, так і національних, 

зокрема у Загальній декларації прав людини, у практиці Європейського суду з 

прав людини, у конвенціях. Саме тому, з метою захисту осіб від порушення 

права на повагу до гідності, у КК передбачений окремий розділ зі складами 

злочинів, які посягають на це право. 

Однак, незважаючи на правове регулювання і захист права на повагу до 

гідності, ці злочини залишаються дуже розповсюдженими по сьогоднішній 

день, відповідно до чого виникає необхідність створення всіх необхідних умов 

для забезпечення права на повагу до гідності людини. 
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ДЕФЕКТИ ВІДОМЧОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ ЩОДО ПОРЯДКУ 

НАДАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 

ЗА ПІДНАЙОМ (НАЙОМ) ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 

Проголосивши свою незалежність, Україна стала на шлях побудови 

власної демократичної, соціальної, правової держави і громадського 

суспільства. Серед інших проблем, що їх вирішує Україна, є утвердження, 

забезпечення, визнання, гарантування прав і свобод людини, й у першу чергу 

тих громадян, які в умовах складної воєнно-політичної ситуації, що склалася 

внаслідок збройної агресії Росії проти України, виконують свій конституційний 

обов’язок по захисту Вітчизни. 

У зв’язку з цим, держава зобов’язалась забезпечувати соціальний захист 

військовослужбовців та членів їхніх сімей, закріпивши цей обов’язок в 

Конституції України та деталізувавши його в Законі України «Про соціальний і 
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правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон) [1]. 

Забезпечення житлом військовослужбовців і створення гідних умов життя їхніх 

сімей – це одна з надзвичайно болючих проблем української армії, яка не 

втрачає актуальності протягом усього періоду незалежності України. У статті 12 

Закону визначено, що у разі відсутності службового жилого приміщення для 

проживання військовослужбовців офіцерського складу, військова частина 

зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та 

членів його сім’ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому 

грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення (далі – грошова 

компенсація). 

Згідно вимог абзацу сьомого пункту 1 статті 12 Закону, відповідними 

постановами Кабінету Міністрів України затверджені “Порядок забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” та “Порядок 

виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, 

Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної 

прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) 

ними жилих приміщень”. 

На виконання вказаних нормативно-правових актів, наказом Міністерства 

оборони України від 30 листопада 2011 року № 737 затверджена “Інструкція 

про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та 

членів їх сімей жилими приміщеннями” (далі – Інструкція № 1) [2], проект якої 

розроблявся у Головному квартирно-експлуатаційному управлінні Збройних 

Сил України. Розділ VIII Інструкції № 1 встановлює “Порядок та розміри 

виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців 

Збройних Сил України за піднайом (найом) ними жилих приміщень”. У пункті 

8.4 розділу VIII визначений виключний перелік документів, які необхідно 

подати для її отримання. При цьому, у пункті 8.6 вказано, що грошова 

компенсація не виплачується у разі “наявності у військовослужбовця або членів 

його сім’ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення …”. 

Водночас спільним наказом Генеральної прокуратури України та 

Міністерства оборони України від 14 квітня 2017 року № 116/227 затверджена 

“Інструкція про особливості виплати військовослужбовцям військових 

прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень” (далі 

– Інструкція № 2) [3], проект якої також розроблявся у Головному квартирно-

експлуатаційному управлінні Збройних Сил України. У пункті 7 Інструкції № 2 

зазначено, що грошова компенсація не виплачується у разі “наявності у 

власності військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження 

військової служби жилого приміщення …”. 

Порівняльний аналіз виділених мною словосполучень, вказує на 

незавершеність правової норми в Інструкції № 1, що порушує конституційний 

принцип юридичної визначеності, ясності і недвозначності правової норми, 
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породжує її довільне трактування у правозастосовній практиці, ускладнює 

реалізацію цих положень та неминуче призводить до порушень прав 

військовослужбовців і необхідності їх поновлення. 

Житловим законодавством України передбачено, що жиле приміщення де 

проживають громадяни, може перебувати або у володінні (власності) або в 

користуванні (використанні). Порядок користування жилою площею в 

гуртожитку визначений у главі 4 “Користування гуртожитками” Житлового 

кодексу Української РСР, а також у Положенні про гуртожитки, яке 

затверджене наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2015 року № 84. 

Відповідно до цих нормативно-правових актів, жила площа в гуртожитку 

надається особам для тимчасового проживання, а користування нею 

здійснюється згідно укладеного договору найму або оренди жилого приміщення 

в гуртожитку. 

Варто відмітити, що Інструкція № 1 не дає відповіді на ключові запитання 

стосовно виплати грошової компенсації військовослужбовцям, які не мають 

власного житла, зареєстровані і фактично проживають у гуртожитках, що є 

об’єктами права комунальної власності та не перебувають у господарському 

віданні чи в оперативному управлінні Міністерства оборони України. Тобто 

мова йде про ту категорію військовослужбовців офіцерського складу, яких 

військова частина не забезпечила жилим приміщенням за місцем проходження 

військової служби, у зв’язку з чим вони вимушені самостійно винаймати жиле 

приміщення. При цьому, перебуваючи у військовій частині на обліку громадян, 

що потребують поліпшення житлових умов, як такі що проживають у 

гуртожитках. 

У цьому контексті, не врегульованими в Інструкції № 1 залишились 

наступні питання: 1) що слід розуміти під наявністю у військовослужбовця або 

членів його сім’ї за місцем проходження військової служби жилого 

приміщення, зокрема йдеться про наявність жилого приміщення у власності 

особи чи в користуванні; 2) яким документом підтверджується факт наявності 

чи відсутності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем 

проходження військової служби жилого приміщення; 3) чи є довідка про 

реєстрацію місця проживання в гуртожитку, який перебуває у комунальній 

власності, тим документом, що підтверджує факт наявності у 

військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової 

служби жилого приміщення; 4) чи є фактичне проживання військовослужбовця 

в гуртожитку, який перебуває у комунальній власності, підставою для не 

виплати йому грошової компенсації. 

На нашу думку, показовою у цьому сенсі є норма статті 96 Закону 

України “Про Національну поліцію”, яка визначає, що керівники органів поліції 

мають право виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в 

населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають житло на підставі 
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договору житлового найму, компенсацію за найм у розмірі і порядку, що 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

На підставі біглого аналізу окремих норм Інструкції № 1, які стосуються 

порядку надання грошової компенсації військовослужбовцям, можна зробити 

висновок, що відомча правотворча діяльність у цій сфері є недосконалою та 

надто “чутливою” для вказаної категорії громадян, а тому, для підтримання 

соціальної стабільності у військовому середовищі вона повинна здійснюватися 

виключно на основі експертних оцінок, а також потребує невідкладного 

внесення змін (уточнень) до Інструкції № 1, з урахуванням висвітлених 

прогалин. 
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прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень, 

затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України та 

Міністерства оборони України від 14 квітня 2017 року № 116/227 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0616-17 
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Ми так багато вкладаємо в це поняття… Але чи будь-яку 

несправедливість можна описати мовою прав людини? Історія прав людини 

нараховує не одне тисячоліття. Я б сказав, що вони – ровесники людства, і 

зародилися вже тоді, коли стали виникати перші людські спільноти. В цих 

спільнотах були сильні і слабкі. Сила сильних давала їм владу, і цю владу не 

могло обмежити ніщо, окрім іншої, ще більшої сили. У слабких не було нічого, 

окрім свого уявлення про справедливість, і щирого прагнення не страждати від 

сваволі тих, хто взяв владу. З цього і почалася довга історія становлення 

концепції прав людини, як принципів, що мали обмежити свавілля сильних і 

дати особистості можливість жити і в повній мірі реалізувати себе.  
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У сучасному суспільстві таким сильним суб’єктом, від сваволі якого 

кожна людина потребує захисту, є держава. Ось чому говорячи про права 

людини, ми маємо на увазі не стільки відносини між людьми, як рівними 

суб’єктами, скільки так звані вертикальні відносини – взаємини між 

особистістю та державою. Звідки і коли виникло це поняття? Спочатку права 

людини були тільки моральною та філософською категорією. Згодом ці цінності 

і можливості їх дотримання можновладцями стали закріплюватись як юридичні 

норми [1, с. 48-49]. 

Є багато прикладів у стародавній історії. Згадаємо кодекс законів 

Хаммурапі, яким більше 4000 років. Вони говорили про справедливе правління. 

Можна навести подібні приклади з інших стародавніх цивілізацій таких як 

Єгипет, Персія тощо. Про права людини, які належать кожній людині в силу 

того, що вона народилась людиною, говорили ще за часів стародавньої Греції. 

Філософи-історики, зокрема, Цицерон перекладали філософські ідеї на 

юридичну латину [2, с. 86]. 

Втім ці права не належали кожній людині. Зокрема, правовою засадою 

юридичної системи римлян була вільність всіх вільних, тобто не рабів. У 1215 р. 

англійська знать піднялась проти зловживань владою короля Джона і змусили 

його правити за законами. Саме в цей час виникла Велика хартія вольностей. 

Кінець XVII –XVIII ст. був справжнім революційним періодом в історії прав 

людини. В 1689 р. знову ж таки в Англії з’являється Біль про права [3, с. 121]. 

Як і Велика хартія вольностей, цей документ містив перелік прав, які потім 

назвуть громадськими або особистісними правами. Ці здобутки згодом 

примножились і закріпились в таких документах, як Декларація незалежності 

США 1776 р. та Декларація прав людини і громадянина Франції 1789 р., а 

згодом і в Конституції Франції.  

Концепцію природних прав висунули філософи-просвітники. Права 

людини стали приналежністю не тільки громадян, але й кожної людини. Проте 

до середини XX ст. права людини залишалися тільки правами білих людей. 

Існування рабства, расової дискримінації, переслідування за ідеологічними 

переконаннями, дискримінація за різними ознаками були розповсюдженим 

явищем, закріпленим в законі. 

Після жахливих дій Другої Світової війни в середині XX ст. виникає 

сучасна концепція прав людини і починають створюватись системи захисту 

прав людини. У 1945 р. була створена Організація Об’єднаних Націй, а 10 

грудня 1948 р. – прийнята Загальна Декларація прав людини. Цей документ 

включав 30 статей про права і ці права вже належали кожній людині. Цей 

документ був декларацією, намірами, які проголошувались державами світу, 

приєднуючись до нього. Попереду був великий шлях. Необхідно було зробити і 

прийняти ті документи, які будуть обов’язковими для тих держав, які візьмуть 

на себе обов’язок їх виконувати.  
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В 1950 р. на європейському континенті було прийнято Європейську 

конвенцію з прав людини і основоположних свобод (Конвенція про захист прав 

та основоположних свобод людини). В 1966 р. ООН приймає два міжнародних 

пакти про громадянські та політичні права та про соціально-економічні та 

культурні права. Знадобилось 10 років для того,щоб ці документи почали 

працювати. Зокрема, поштовхом до цього були Гельсінські угоди. На теренах 

Литовського союзу (до якого входили Литва, Вірменія та Грузія) виникла перша 

така організація «Московсько-Гельсінська група». Подібні організації виникали 

і в інших державах. В Україні (в той час – УРСР), виникла «Українсько-

Гельсінська група». Згодом, в системі ООН, Раді Європи було прийнято і інші 

документи, що мали міжнародний статус.  

Історія прав людини – це історія боротьби. Це боротьба за те, що людина 

має за фактом її людського статусу. Яка їхня природа? На це питання є декілька 

відповідей: «Права людини – є перевдягнуті у строгий костюм юридичних норм 

потреби людей, той мінімум без якого людина не може існувати та розвиватися 

як особистість». У людини багато потреб, і список потреб постійно росте, а от 

списки прав людини ростуть набагато повільніше.  

Чому це так? І чому основні документи прав людини не гарантують нам 

таких важливих потреб, як бути щасливим, кохати і бути коханим, тощо? Тому, 

що єдиним гарантом реалізації захисту наших прав є держава. Саме на неї 

покладаються всі обов’язки з дотримання та захисту прав людини. Але у 

держави немає і не може бути механізмів, які забезпечать кожній людині такі 

потреби як щастя або любов ближніх. Отже, всі права людини є людськими 

потребами, але не всі потреби людини – є правами людини. 

Як сказала Елеонора Рузвельт: «З чого починаються права людини? З 

маленьких місць неподалік дому, вони такі маленькі, що їх неможливо побачити 

на жодній карті світу, але кожне таке місце – це цілий світ для кожної людини. 

Це район, в якому вона мешкає, це її школа або університет, це завод, ферма або 

офіс, де вона працює, це місце, де кожен чоловік, жінка і дитина прагнуть рівної 

справедливості, рівних можливостей, рівної гідності. Поки ці права не 

отримають значення там, вони мало що означатимуть будь-де». 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Рада Європи, у процесі своєї діяльності, створила дієвий та ефективний 

механізм захисту прав людини, що включає в себе ряд засобів та інструментів 

правового характеру. Провідну роль серед нормативних актів Ради Європи у 

сфері захисту прав людини належить Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод людини, що ухвалена 04.11.1950р. [1], яка 

започаткувала якісно новий механізм захисту передбачених цією Конвенцією 

прав, через утворення Європейського суду з прав людини.  Аналізуючи історію 

функціонування цього механізму, можна сказати, що Конвенція мала 

вирішальний вплив на законодавчу систему держав, що імплементували 

зазначений міжнародний нормативний акт. Серед цих країн була й Україна. 

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують під час 

розгляду справ Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод та 

практику суду як джерело права [5]. 

Серед проблемних питань кримінального процесуального законодавства є 

проблема реалізації принципу розумності строків. Тривалий час зазначений 

принцип не був закріплений у вітчизняному кримінальному процесуальному 

законодавстві, адже Кримінальний процесуальний кодекс 1960 [2]  року не 

містив згадки про розумність строків, ні в плані принципу, ні взагалі в якості 

категорії, що стосується процесуальної діяльності. Лише з прийняттям у 2012 

нового Кримінального процесуального кодексу [3] в кримінальному 

рпоцесклаьному законодавстві з’явилось таке поняття, а як наслідок – проблема 

визначення й розуміння розумності строків як принципу.  

Зокрема в Постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних 

строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про 

адміністративні правопорушення» зазначено, що розумним вважається строк, 

що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття 

процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення 

своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту [7]. 

Конвенція у статті 6 встановлює [1], що кожен має право на справедливий 

і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.  У розумінні 

зазначеної статті  засада розумності строків є необхідною запорукою загального 

забезпечення справедливого та ефективного функціонування судової системи, 

та як наслідок – справедливого правосуддя. 
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Відповідно до вимог ст. 6 Конвенції, «розумний строк» є обов’язковим 

для розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ [1]. Аналізуючи 

тривалість розгляду справи у кожному кейсі (випадку) ЄСПЛ не тільки 

дивиться на строк розгляду в загальному, але й регламентовані національним 

правом відповідні строки розгляду справ й співвідношення з цими строками.  

Для встановлення розумності строку розгляду конкретного кейсу у 

національних судових органах ЄСПЛ виробив у своїй практиці ряд пов’язаних  

критеріїв: 

1) складність справи; 

2) поведінка заявника; 

3) поведінка судових та інших державних органів; 

4) важливість предмету розгляду для заявника [8]. 

Розумність строків безпосередньо впливає на доступність до правосуддя 

та на завантаженість судів. 

Якщо проаналізувати статистичні дані, то можна простежити той факт, 

що доступність правосуддя на думку як пересічних громадян, так і працівників 

Феміди могла б бути набагато кращою. Так, за результатами соціологічного 

опитування, викладеного в дисертації О.М. Овчаренко лише 16,2% опитаних 

суддів вважають, що сучасний стан повністю відповідає вимозі доступності 

правосуддя. Що стосується пересічних громадян то лише 8,7% поставили 

оцінку «добре» і 0,3% оцінку «відмінно» судовій системі [4].   Через великий 

обсяг роботу та зменшення кількості суддів у нашій державі у період з 2015 

року, в меншій мірі стосується кримінальних проваджень. Зокрема більшість 

рішень, зокрема на стадії досудового розслідування, що подаються як 

обвинуваченням так і стороною захисту,  мають терміновий  характер (досить 

короткі процесуальні строки) та розглядаються швидко. Втім,  розгляд 

кримінальних проваджень, що вже знаходиться на етапі судового розгляду, то 

вони,через наведені вище причини може затягуватись. Це негативно впливає як 

на права обвинувачених, підсудних, які зазнають обмеження прав (зокрема, 

тримання під вартою), а також і потерпілих і суспільства – в частині покарання 

винної особи, відновлення суспільного порядку та відшкодування збитків 

потерпілим.  

З цією проблемою пов’язаний один із вищезазначених критеріїв, яким 

користується ЕСПЛ. Це можна визначити як поведінки судових та інших 

державних органів, яка призводить до затягування справи. Відповідно до рішень 

Європейського суду у справах «Войтенко проти України» (рішення ЄСПЛ від 

29.06.2004 р.), «Паскал проти України» (рішення ЄСПЛ від 15.09.2011 р.), 

«Буров проти України» (рішення ЄСПЛ від 17.03.2011р.), державні органи 

несуть відповідальність за порушення ст.6 Конвенції. При цьому причини 

порушення можуть бути різними. Так, у справі «Войтенко проти України», уряд 

визнав необхідність виконання рішення, винесеного на користь заявника, але 

зазначив, що рішення залишалось невиконаним через відсутність бюджетних 
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коштів та законодавчих заходів. Причинами порушення строків судового 

розгляду може бути порушення строків відкриття провадження, безпідставні 

численні відкладення розгляду справи, порушення строків виконання судових 

рішень, затримки, пов’язані з доведенням рішень суду до відома сторін, а також 

з підготовкою та проведенням перегляду справ [7].   

Отже, дослідивши вищевикладене, ми можемо визначити, що наразі в 

Україні існує проблема, щодо застосування принципу розумності строків, 

зокрема і в кримінальному провадженні. З цього випливає велика кількість 

звернень від громадян України до ЕСПЛ. Для подолання цих явищ необхідно 

змінити підходи до функціонування правоохоронної та судової системи та 

вдосконалити їх діяльність, подолавши існуючі кризові явища.  
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БЕСПІЛОТНИЙ ТРАНСПОРТ В УКРАЇНІ: ПІДГРУНТЯ 

ДЛЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Статтею 3 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної 

резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р. визначено, 

що кожна людина має право на життя. [1] Зміст права на життя було 

конкретизовано Європейською конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод: «право кожного на життя охороняється законом. 

Нікого не може бути умисно позбавлено життя…». [2] Після ратифікації 

Конвенції Україною відповідно до ст. 9 Конституції України її положення стали 

частиною національного законодавства і, відповідно, держава зобов'язується 

забезпечувати реалізацію зазначених в ній прав і свобод [3]. 

Одним з чинників підвищеної небезпеки, який може представляти значну 

загрозу життю та здоров’ю громадян є транспортні засоби. Поява нових видів 

транспорту, зокрема безпілотного, вимагає розглянути сучасний стан цієї 

проблеми в Україні. 

Науково-технічна революція (НТР) – це докорінне перетворення 

продуктивних сил на базі перетворення науки в безпосередню продуктивну 

силу, зміна місця і ролі людини у виробництві [4]. 

Деякі науковці вважають, що зараз відбувається четверта науково-

технічна революція, інші – що відбувається її черговий етап. Проте ніхто не 

заперечує, що на межі ХХ та ХХІ століть дійсно відбувається науково-технічна 

революція, яка докорінно змінює як продуктивні сили, так і суспільні 

відносини. Сучасний етап НТР дедалі більше пов'язується з такими її 

пріоритетними напрямами, як автоматизація, роботизація, кібернетизація, 

розвиток мікроелектроніки, біотехнології, інформатики [4]. 

Те, що вчора було фантастикою, швидкими темпами впроваджується у 

повсякденне життя людей: виробничі автоматизовані лінії, нові системи зв’язку, 

у томі числі й мобільні, комп’ютери, нові види транспорту тощо. Традиційно 

перші технічні новинки з’являються у військовій сфері. Проте, суперництво між 

державами на сучасному етапі частіше виглядає як змагання економік, а тому 

доволі швидко нові технології, матеріали, техніка потрапляють до цивільного 

сектора економіки. З’являються нові професії, нові галузі знань та економіки, 

змінюється роль людини у виробничих процесах та суспільних відносинах. Нові 

суспільні відносини потребують їх правового регулювання, зокрема й у сфері 

впровадження у суспільне життя безпілотних транспортних засобів. 
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Нікого вже не здивуєш безпілотними літальними апаратами. Деякі 

аспекти їх застосування в Україні регулюються Повітряним кодексом України, 

у якому зазначено, що безпілотне повітряне судно – це повітряне судно, 

призначене для виконання польоту без пілота на борту, керування польотом 

якого і контроль за яким здійснюються за допомогою спеціальної станції 

керування, що розташована поза повітряним судном [5]. 

Проте правових норм, які б регулювали експлуатацію безпілотного 

наземного (підземного) транспорту в Україні ще не існує. І це не дивно. Адже 

таких зразків техніки в Україні наразі обмаль, можна сказати поодинокі 

експериментальні зразки, переважно військового призначення. Чи є підстави 

починати працювати над правовими нормами, що урегулюють зазначену вище 

сферу в Україні? Для відповіді на це питання корисно звернутися до досвіду 

розвинених країн. 

Спочатку, слід зазначити, що у багатьох країнах безпілотні наземні 

(підземні) транспортні засоби вже є реальними. Наприклад, безпілотні поїзди є в 

метрополітенах Лондона, Парижа, Мілана, Копенгагена, Нюрнберга, Дубая, 

Пекіна та багатьох інших міст. На деяких маршрутах Китаю, Фінляндії, Естонії, 

Сінгапуру, інших розвинутих країн вже курсують або тестуються безпілотні 

автобуси [6-10]. 

Провідні автобудівні, транспортні, технологічні компанії світу, 

наприклад, Nissan, Uber, Apple, Google та ін. розробляють та втілюють проекти 

зі створення та експлуатації безпілотних автомобілів різного призначення та 

відповідних технологій [11-14]. Поки це переважно транспорт, який може їздити 

фіксованими маршрутами або транспортними мережами, наприклад таксі, 

громадський транспорт, туристичні автобуси, автобуси в аеропортах тощо. 

Проте з розвитком технологій, особливо пов’язаних з електромобілями, 

безпілотний наземний транспорт займатиме дедалі більшу частку на ринку 

транспортних послуг. 

Значний поштовх цьому може також надати впровадження і вихід на 

рентабельний рівень вантажного безпілотного електротранспорту, адже це може 

зменшити логістичні витрати, які містяться практично у ціні кожного товару. 

Восени 2017 р. керівник американської компанії Tesla Ілон Маск представив 

суспільству вантажний автомобіль Tesla Semi, який повним обсягом не 

автономний, але має систему розширеного автопілоту [15], що є важливим 

кроком на шляху до впровадження вантажного безпілотного транспорту. 

Впровадження безпілотного транспорту вже є не ідеєю окремих 

ентузіастів, а знаходиться на етапі прийняття урядових рішень. Наприклад, 

Велика Британія виділить 75 мільйонів фунтів на розробку штучного інтелекту і 

безпілотних автомобілів, які мають з'явитися на дорогах країни вже 2021 р. [16]. 

Наведені факти дають підстави вважати, що в найближчому майбутньому 

провідні країни світу дедалі активніше впроваджуватимуть безпілотний 
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транспорт.  Крім вирішення технічних питань, фахівці та громадськість цих 

країн вже розглядають етичні та юридичні проблеми таких кроків. 

За автономної їзди, приміром, збирається дуже багато даних - як вони 

мають бути захищені та хто матиме до них доступ? І як запобігти тому, щоб 

хакери не зламували самокеровані авто та не спрямовували їх на власний розсуд 

[14]? 

З етикою теж не все безхмарно. Наприклад, кого «розум» автономної 

машини вимушений обрати, коли опиниться в ситуації - наїхати на людину 

похилого віку або на хлопчика, жінку чи чоловіка? Через ці складнощі у 

Німеччині дозволено лише частково автономне керування. Німецькі 

законодавці встановили, що системи автоматизації мають бути такими, щоб їх 

«у будь-який час можна було вимкнути або перебрати на себе управління». 

Відповідальність – на людині [14]. 

За інформацією ЗМІ, США готуються дозволити повністю автоматизоване 

– без необхідності контролю з боку шофера – водіння від 2019-го. З того самого 

року в Китаї у Шанхаї використовуватимуть кілька безпілотних автомобілів. Їм 

дозволять перевозити людей і товари на швидкості до 50 км/год. Утім, 

оператори контролюватимуть їх дистанційно через встановлені на них камери 

та в разі потреби перехоплюватимуть кермування. З 2021-го на ринок почнуть 

виходити частково чи цілком автоматизовані авто. Китайські регулятори 

виходять з того, що вже у 2026-2030 роках самокеровані автомобілі стануть 

буденністю [14]. 

Підсумовуючи викладений матеріал можна зазначити, що питання 

правового регулювання безпілотного транспорту в Україні зараз не є надто 

актуальним, проте через деякий час такий транспорт може з’явитися на дорогах 

України. Це потребує уважного вивчення та аналізу закордонного досвіду у цій 

сфері, а також аналізу та гармонізації вітчизняного законодавства з цих питань. 

Це дозволить вчасно урегулювати процес впровадження безпілотного 

транспорту в Україні та, відповідно, забезпечити реалізацію права громадян на 

життя. 
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ПРИНЦИП ТАЛІОНУ В ІСТОРІЇ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ 

УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 

 

На сьогоднішній день в Україні існує система покарань за вчинення 

правопорушень, яка мала б стати гарантом безпечного життя. Але, як показує 

статистика, з кожним роком кількість різних правопорушень зростає [1]. Тож, 

постає питання: «А чи є такі способи боротьби зі злочинністю достатньо 

ефективними?» 

Тому слід звернути увагу і на інші методи покарання. Занурившись в 

історичні часи, ми ознайомились з таким поняттям як «таліон» – «Око за око», 

«Зуб за зуб». Взагалі його виникнення пов’язане з прагненням обмежити кровну 

помсту рівновеликою відплатою за шкоду. Вперше поняття «таліон» зустрічається 

у звичаєвому праві Стародавнього світу, згідно якого міра покарання мала бути 

тотожною тяжкості здійсненого злочину і понесена в повному обсязі.     

Таліон використовували такі держави, як: Єгипет, Індія та Вавилон. Закони  

Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.), що діяли у Стародавньому Вавилоні містили 

наступні норми: 

1) якщо людина украла малолітнього сина іншої людини, то вона повинна 

бути убита (ст.14); 

2) якщо людина виколола око сину людини, то повинні виколоти їй око (ст. 

196); 

3) якщо людина вибила зуб людині рівній собі, то повинні їй вибити зуб 

(ст. 200); 

4) якщо лікар зробив людині важку операцію й убив цю людину, то йому 

потрібно відрізати пальці (ст. 218); 

5) якщо будівельник побудував людині будинок і свою роботу зробив 

неміцно, а будинок, що він збудував, завалився й вбив хазяїна, то цей будівельник 

повинен бути страченим (ст. 229) [2, с. 77]. 

Інші країни Стародавнього сходу теж широко застосовували в 

кримінальному праві даний принцип призначення покарання. Наприклад, в 

Стародавній Індії норми кримінального права носять кастовий характер, що 
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свідчить про нерівність перед законом. Переконатися в цьому можна розглянувши 

Закони  Ману, в яких передбачено: 

1. Тому хто підняв руку або палицю на людину вищої касти відрізали руку, 

якщо хтось вдарив ногою – відрубували ногу, якщо плював – відрізали губи, тягав 

за волосся – відрубали обидві руки.  

2. Якщо злочинець і потерпілий відносились до одної касти, то за поранення 

стягали штраф, за каліцтво – штраф і вигнання із поселення.  

3. Суворо охоронялася честь та гідність осіб вищих каст. Коли шудра облаяв 

когось із вищої касти, йому відрізали язик. За злослів’я на своїх рідних карали 

штрафом [2, с. 38–40]. 

У деяких випадках таліон застосовувався нерівномірно, а саме: заможні 

люди мали можливість відкупитись за скоєний злочин. Проте, в Стародавньому 

Єгипті існуючі раніше грошові викупи за злочини зникли і тепер рішення 

здійснене державою було невідворотним. 

Якщо пригадати минулі часи нашої Батьківщини, то вона теж не відставала 

від зарубіжних аналогів. Яскравим прикладом може слугувати система покарань 

на Запорізькій Січі: 

1) за вибите око, козак повинен вибити око кривднику; 

2) якщо козак винен у смерті побратима, то його ховали живцем разом з 

померлим [3] 

Усі вони були спрямовані не лише на покарання винного, а й слугували 

методом залякування наступників. Завдяки розвитку такої тенденції, на Січі 

панувала залізна дисципліна, а кількість злочинів порівняно була незначною. 

Якщо говорити про сьогодення в країні, то, нажаль, ситуація є 

неоднозначною. З одного боку, система покарань є досить ліберальною, вона не 

принижує гідності людини, а дає змогу відповідати за свої вчинки цивілізованим 

шляхом. А з іншого боку, звинувачений не завжди отримує покарання адекватне 

тій шкоді, яку він спричинив.  

Актуальним прикладом може слугувати аварія в місті Харкові 18 жовтня 

2017 р., в якій 20-ти річна студентка ХНУ імені В.Н. Каразіна Зайцева Олена 

Генадіївна  є головною підозрюваною. У результаті цього жахливого ДТП 

загинуло 6 осіб, а 5 отримали тяжкі травми.[5] Слідством було порушено 

кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, 

що спричинило загибель кількох осіб) КК України, яка передбачає покарання у 

вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права 

керувати транспортними засобами на строк до трьох років.[4] Іншими словами, 

згідно українського законодавства за  6 втрачених людських життів у кращому 

випадку винуватець отримує десять років позбавлення волі. Це свідчить про 

суттєві недоліки системи покарань в Україні.  

Отже, опрацювавши історичні джерела та проаналізувавши їх зміст, ми 

прийшли висновку, що призначення винуватим покарання у вигляді таліону є 
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досить доречним. Він виступає в ролі «судді», здійснюючи правосуддя, якого в 

наш час так бракує. Як показує досвід вислів «Око за око» стримує людей від 

злочинності набагато ефективніше, ніж можливе ув’язнення. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ 
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Права людини – один із найбільш вагомих соціальних і політико-правових 

інститутів, що об’єктивно визнається одним з найвищих досягнень суспільства, 

свідченням його розвитку та цивілізованості. І це зрозуміло, адже саме з його 

допомогою індивід, як член соціуму, долучається до матеріальних і духовних 

благ суспільства, до механізмів здійснення влади, форм народного 

волевиявлення та реалізації власних інтересів. Від рівня забезпеченості прав та 

свобод залежить ступінь досконалості самої особистості, її життя і здоров’я, 

честі та гідності, недоторканності і безпеки. 

Конституція України від 28 червня 1996 р. визначила, що права і свободи 

людини та їх гарантії становлять зміст і спрямованість діяльності держави, а їх 

утвердження та забезпечення є її головним обов’язком [1]. Саме стан справ у 

сфері забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є тим 
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критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої 

держави і суспільства в цілому. 

Основним у характеристиці прав і свобод людини та громадянина 

визначається те, що вони мають бути під захистом держави. Тобто, права і 

свободи гарантуються державою і не можуть бути скасовані, а при прийнятті 

нових законів або внесенні змін чи доповнень не допускається звуження змісту 

та обсягу вже існуючих. 

Сьогодні в Україні на тлі глибоких соціально-економічних, політичних 

перетворень, створення належних умов для реального здійснення кожним своїх 

суб’єктивних прав виступає актуальною теоретичною і практичною проблемою. 

Основний Закон держави створює широку юридичну основу для активізації 

діяльності щодо забезпечення правових гарантій прав людини та громадянина. 

Правові гарантії виступають специфічними засобами забезпечення, реалізації, 

охорони та захисту прав людини [2, с. 39]. 

Чинна Конституція України 1996 р. [1] декларує вичерпний каталог 

основних прав і свобод людини та громадянина, що закріплені базовому 

документі, що є своєрідним ідеалом в Загальній декларації прав людини 1948 р. 

[3], яку справедливо називають найбільшим надбанням післявоєнного 

суспільства, скарбницею людської  цивілізації, вселюдським ідеалом гуманізму, 

ідеалом сучасного права. При цьому було визнано принцип пріоритету прав і 

свобод людини над державою. Проте, за всієї важливості закріплення прав і 

свобод людини відповідно до міжнародних стандартів це, все-таки, є 

недостатньою умовою для того, щоб ці права і свободи реалізовувались 

громадянами.  

Без наявності відповідного механізму і гарантій реалізації більшість прав і 

свобод можуть залишитися для людей лише деклараціями і красивими гаслами. 

А тому практична реалізація конституційних прав і свобод повинна 

забезпечуватися двома категоріями гарантій. Це, по-перше, загальні гарантії, які 

охоплюють усю сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, спрямованих 

на практичне здійснення прав і свобод громадян, на усунення можливих причин 

і перешкод щодо їх неповного або неналежного здійснення, на захист прав від 

можливих порушень. Загальні гарантії прав і свобод можна класифікувати на 

економічні, політичні, соціальні, організаційні та інші. По-друге, це спеціальні 

гарантії - правові засоби і способи, за допомогою яких реалізуються, 

охороняються, захищаються права і свободи громадян, усуваються порушення 

прав і свобод, поновлюються порушені права. Спеціальні гарантій 

встановлюються державою в Конституції, нормах поточного законодавства. 

Їхньою метою є реальне забезпечення правовими засобами максимального 

здійснення, охорони й захисту конституційних прав і свобод громадян.  

Зокрема, Основний Закон передбачає низку конкретних гарантій, які є 

переважно традиційними для Конституції і законів України. Наприклад, такі: 

право на оскарження у суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
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влади, органів самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55); право на 

правову допомогу, яке означає, зокрема, що кожний вільний у виборі захисника 

своїх прав і що у випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно (ст. 59); принцип необов'язковості виконання явно злочинного 

розпорядження чи наказу (ст. 60); гарантія неприпустимості обмеження 

конституційних прав і свобод означає, що ці права і свободи не можуть бути 

обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією (ст. 64) та інші. В чинній 

Конституції України ці гарантії закріплені в статтях 55-64. Крім того, важливе 

значення мають і так званні специфічні гарантії, які гарантують реалізацію 

лише конкретного конституційного права чи свободи. Їх специфічність полягає 

саме в тому, що вони відносяться лише до одного права ( свободи ) і містяться у 

відповідній статті другого розділу Конституції України. Наприклад, гарантіями 

невід'ємного права кожної людини на життя, передбаченого ст. 27 Основного 

Закону є гарантії, згідно з якими «ніхто не може бути свавільно позбавлений 

життя», «обов'язок держави - захищати життя людини» (ч. 2 ст. 27); «кожен має 

право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань» (ч. 3 ст. 27 Конституції України) [1]. 

Необхідно зазначити, що передбачені Конституцією України права й 

свободи є нормами прямої дії. Це означає, що особа, права і свободи якої 

порушені, може звернутися до суду з метою їх захисту, посилаючись на 

відповідну норму Конституції України. Відсутність закону з цього питання не є 

підставою для відмови у прийнятті відповідної заяви до розгляду у судовому 

порядку. Проте реалізація та захист прав і свобод наштовхуються на значні 

перепони і перешкоди об’єктивного та суб’єктивного характеру та є підґрунтям 

для невирішених проблем у цій сфері.  

До проблем реалізації та захисту прав людини і громадянина в Україні в 

контексті верховенства права можна віднести: низький рівень правової 

культури і правової свідомості; незадовільний рівень зовнішнього виховного 

впливу на кожну людину з боку суспільства та самовиховання; низький рівень 

дотримання законності у житті суспільства і держави та беззастережної 

відповідальності кожної людини; низький рівень професіоналізму у сфері 

політичного та державного менеджменту і його залежність від особистих і 

кланових олігархічних інтересів; відсутність чіткої структурованості 

громадянського суспільства і громадського контролю за діяльністю всіх органів 

державної влади; високий рівень корупції на всіх рівнях державного 

управління; відсутність взаємної відповідальності між людиною та державою [4, 

с. 29-39]. 

Як і права людини, принцип верховенства права («Rule of Law») є одним з 

найцінніших надбань цивілізованого суспільства, незаперечним благом і 

найважливішим політико-правовим ідеалом сучасності. Цей принцип як засада 

конституційної правової держави полягає, насамперед, у зв’язаності держави 
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правом, належному функціонуванні та обмеженні влади правом, насамперед, 

правами й основоположними правами і свободами людини. 

Принцип верховенства права – одна з яскравих конституційних новел, 

адже йому відведено пріоритетне місце в ч. 1 ст. 8 Конституції України: «В 

Україні визнається і діє принцип верховенства права» [1]. 

Оскільки принцип верховенства права є конституційним, то на його 

підставі має розвиватися все правове життя країни, а насамперед, він має бути 

втіленим у життя в інституті прав і свобод людини та громадянина. 

Верховенство права передбачає законність, засновану на визнанні та 

беззастережному прийнятті найвищої цінності людини, її убезпеченні від 

свавілля владних інституцій та їх посадових осіб, тобто законність, яка у 

вітчизняній літературі досить часто називається правозаконністю. Це цілком 

відповідає практиці Європейського суду з прав людини, який у своїх рішеннях 

неодноразово акцентував увагу на тому, що вислів «згідно з законом» означає 

вимогу, щоб закон не суперечив принципові верховенства права [5, с. 11]. 

Основним призначенням конституційно-правових гарантій реалізації та 

захисту прав і свобод людини та громадянина, які містять Конституція і закони 

України, полягає в тому, щоб забезпечити найсприятливіші умови, за яких 

закріплений у Конституції України статус людини і громадянина став би 

юридичним і фактичним соціальним становищем кожної особи. Гарантії є тією 

ланкою, яка дає змогу здійснити необхідний у правовому статусі громадян 

перехід від передбаченої законодавством можливості до їх реалізації в житті. 
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНУ СП’ЯНІННЯ 

ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

Нажаль, кількість аварій із тяжкими наслідками у яких, як правило винні 

водії які перебували у стані алкогольного[1;2] або наркотичного[3;4] сп’яніння 

не зменшується попри всіх заходів, які вживає керівництво нашої країни. У 

пресі щотижнево з’являються статті із гучними заголовками про шалені 

перегони поліції за порушниками та затримання осіб, які перебувають у 

неадекватному стані [5]. Офіційна статистика свідчить, що у 2015 році кількість 

пригод вчинених з вини водіїв, що знаходилися у стані сп’яніння склала - 2188, 

у 2016 році – 1962, а за сім місяців поточного року 643 [6]. З наведеного 

складається враження про поступове зниження правопорушень зазначеної 

категорії. Але, відомості які наводять журналісти істотно відрізняються від 

даних до недавно діючого Управління безпеки дорожнього руху. Так, за 

повідомленням Голови Національної поліції Сергія Князева, з початку 2017 

року патрульними було оформлено 88 тисяч протоколів за керування 

транспортними засобами в стані алкогольного, або наркотичного сп’яніння. Такі 

розбіжності можна пояснити декількома чинниками. Так, для об’єктивної 

оцінки ситуації слід враховувати, що дані з анексованих територій не надходять. 

По-друге; із 88 тисяч виписаних поліцейськими постанов, суди станом на 20 

жовтня, розглянули лише 44 тисячі, тобто половину. Рішенням суду було 

ухвалено штраф 31 тисячі водіїв, які керували транспортним засобом в стані 

сп’яніння, а це, в свою чергу лише 70 % розглянутих справ [7]. За таких умов 

розраховувати на реальне зменшення кількості правопорушень зазначеної 

категорії абсурдно. Ми підтримуємо думку з цього приводу Голови 

Національної поліції Сергія Князева, що однією активністю поліцейських 

патрулів проблему не вирішити: потрібне міцне сприяння з боку інших 

державних та муніципальних органів. 

Водночас потребує уваги той факт, що після ліквідації Управління 

безпеки дорожнього руху [8] жодна державна структура окремо не веде 
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статистику правопорушень на дорогах взагалі, і зокрема здійснених у стані 

сп’яніння а тим більше не розмежовує ці стани, як регламентовано чинною 

правовою базою. 

Діяльність Національної поліції в цій сфері регулюється низкою 

нормативно-правових актів, а саме: Кодексом України про адміністративні 

правопорушення; Законами України "Про Національну поліцію"; "Про 

дорожній рух"; "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року №1103 «Про затвердження 

Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з 

метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції, і проведення такого огляду», але основним нормативним та 

методичним документом, виступає Інструкція про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції (далі – Інструкція), яка затверджена спільним наказом МОЗ 

України та МВС України від 09.11.2015 № 1452/735 [9]. 

Дана Інструкція відповідно до ст. 130 та 266 КУпАП досить ґрунтовно 

розкриває все, що стосується стану сп’яніння (одиниці виміру, кількісну 

пропорцію, зовнішні ознаки тощо), і, нажаль, передбачає можливість особи 

відмовитися від проходження освідування на стан сп’яніння безпосередньо на 

місці зупинки або затримання. Зокрема, у пункті 7 першого розділу Інструкції 

зазначено, що у разі відмови водія транспортного засобу від проходження 

огляду на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу або його 

незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд 

проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, якому надано право на 

його проведення відповідно до статті 266 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – заклад охорони здоров’я). І досить часто громадяни 

користуються даним правом, відмовляючись від проходження освідування на 

місці, а це в свою чергу може призвести до втрати доказів. Тобто, за час 

доставки, кількість алкоголю у організмі може прийти до норми, або 

підозрюваний може підготувати фальсифікацію. Практиці відомі випадки, коли 

особи які постійно вживають наркотичні засоби мали при собі заздалегідь чисті 

аналізи сечі, з метою підміни їх. Також, з’являється можливість впливати на 

лікаря шляхом погроз або підкупу і т.ін. [10]. Зрозуміло, що це лише 

можливість, але вона існує, а наше завдання зробити все для усунення навіть 

теоретичної можливості. 

Окрім того, висновок про стан водія, якого перевіряють, відповідно до 

Інструкції, ґрунтується на узагальнених даних комплексного медичного 

тестування з урахуванням результатів лабораторних досліджень. На нашу 

думку, це також викликає певні незручності, як для поліцейського, так і для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10
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особи, яку перевіряють оскільки потребує додаткового часу та ресурсів. Тобто, 

наряд повинен залишити свій маршрут патрулювання і здійснити доставку 

особи, яка підлягає перевірці до відповідного медичного закладу і залишатися 

разом з нею до завершення процедури. 

Отже, підсумовуючи викладене вище слід констатувати, що 

реформування підрозділів безпеки дорожнього руху в системі МВС України, 

Міністерство загалом і НПУ зокрема втратили можливість обліковувати 

інформацію пов’язану із різновидами вчинених ДТП в Україні і відповідно, 

вести щорічну статистику таких негативних дорожньо-транспортних пригод. 

Такий стан справ у правоохоронному поліцейському відомстві, на нашу думку, 

негативно позначається на заходах спрямованих на забезпеченні безпеки 

дорожнього руху в України, адже без детальної інформації стану кількісно-

якісних показників вчинених дорожньо-транспортних пригод, фактично поліція 

позбавлена можливості вчасно запроваджувати необхідні заходи в тих 

"критичних секторах", які зокрема проявляються завдяки зібраним 

статистичним даним. Саме тому вважаємо за необхідне порушити дискусію 

щодо відновлення статистики різновидів ДТП в НПУ. 

По-друге, запропонувати внести зміни на законодавчому рівні з метою 

унеможливити відмову громадян від проходження освідування технічними 

засобами (алко-наркотестери) контролю саме поліцейськими безпосередньо на 

місці зупинки транспортного засобу. 
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Право на відпочинок являється одним з головних соціальних прав людини 

та громадянина. На міжнародному рівні право на відпочинок передбачається 

перш за все в Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 року, ст. 24 

якої проголошує, що кожна людина має право на вiдпочинок i дозвiлля, 

включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану 

перiодичну вiдпустку [1]. Також дане право передбачено ст. 7 Міжнародного 

Пакту про економічні, соціальні та культурні права [2] та п. 8 Хартії 

Співтовариства про основні соціальні права працівників [3]. 
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Крім міжнародного законодавства, право на відпочинок закріплене на 

національному рівні, а саме у ст. 45 Конституції України, де сказано, що 

кожний, хто працює, має право на відпочинок [4]. Враховуючі складні умови в 

яких учасники антитерористичної операції (надалі – АТО) захищають 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть 

безпосередню участь в АТО, забезпечують її проведення, питання 

адміністративно-правового забезпечення права учасників АТО в Україні на 

відпочинок являється надзвичайно актуальним. 

У вітчизняному трудовому законодавстві не закріплено визначення «час 

відпочинку», натомість у науці трудового права часом відпочинку вважається 

час, протягом якого працівник вільний від виконання трудових обов’язків і 

може використовувати його на свій розсуд. Законодавство розділяє такі види 

відпочинку: перерви протягом робочого дня; щоденний відпочинок (міжзмінна 

перерва); вихідні дні (щотижневий відпочинок); святкові і неробочі дні; 

відпустки [5]. 

Досліджуючи питання адміністративно-правового забезпечення права 

учасників АТО в Україні на відпочинок, більш детально розглянемо один з 

видів відпочинку – щорічні відпустки. 

Види та порядок надання учасникам АТО відпусток передбачено у 

Кодексі законів про працю України [6], Законі України «Про відпустки» [7], 

Законі України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців 

та членів їх сімей» [8], Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» [9]. Так, відпустки для учасників АТО умовно можна 

поділити на: чергову щорічну відпустку, додаткову (оплачувану та 

неоплачувану), інші відпустки. 

Надання учасникам АТО щорічної відпустки являється реалізацією їх 

права на відпочинок, яке закріплене у ст. 45 Конституції України [4]. Однією з 

переваг для учасників АТО при використанні даної відпустки є те, що вони 

вправі її використати в зручний для них час відповідно  

до п. 12 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» [9]. Тривалість такої відпустки для учасників АТО 

залежить від роду діяльності, але вона не повинна бути меншою як 

24 календарні дні за відпрацьований робочий рік. Якщо, наприклад, розглядати 

порядок надання щорічних відпусток військовослужбовцям-учасникам АТО, то 

відповідно до ст. 10¹ Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» тривалість щорічної основної відпустки 

для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 

років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; 

від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 

календарних днів. Надання цих відпусток здійснюється за умови одночасної 

відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців 

певної категорії відповідного підрозділу. Час для проїзду до місця проведення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
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зазначеної відпустки і назад не надається [9]. 

З практики ми знаємо, що трапляються випадки про відкликання 

працівників з відпустки. Так відповідно до ч. 8 ст. 79 Кодексу законів про 

працю України [6] та ч. 3 ст. 12 Закону України «Про відпустки» [7] 

відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для 

відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх 

наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування 

майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших 

випадках, передбачених законодавством. Але відмова працівника – учасника 

АТО від дострокового повернення на роботу не буде порушенням трудового 

законодавства. Тому, враховуючи недосконалість врегулювання порядку 

відкликання працівника – учасника АТО з відпустки, пропонуємо доповнити ч. 

8 ст. 79 Кодексу законів про працю України та ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 

відпустки» в яких закріпити коло осіб, яких не можна відкликати з відпустки, та 

передбачити серед них учасників АТО. 

Крім цього, окрему увагу слід приділити порядку виплати грошової 

компенсації учасникам АТО при відкликанні останніх з щорічної відпустки. 

Вважаємо, що наразі слід, законодавчо закріпити гарантію-обов’язок 

роботодавця відшкодовувати учаснику АТО матеріальні витрати, пов’язані з 

від’їздом останнього з місця відпочинку з причини відкликання його із щорічної 

основної відпустки до місця роботи (якщо місце роботи і місце проведення 

відпустки знаходяться в різних населених пунктах), які підтверджуються 

відповідними документами, зокрема проїзними квитками.  

Крім щорічної відпустки учасники АТО мають право на додаткову 

відпустку зі збереженням заробітної плати або без. Оскільки, з метою 

підвищення рівня соціального захисту учасників АТО Законом України від 

14.05.2015 № 426-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій 

ветеранів війни» [10] внесено зміни до Закону України від 15.11.1996 № 504/96-

ВР «Про відпустки», який доповнено статтею 16-2 «Додаткова відпустка 

окремим категоріям ветеранів війни» [7] та доповнено Кодекс законів про 

працю України – статтею 77-2 [6], згідно з якими учасникам АТО надається 

додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 

календарних днів на рік. Дана відпустка не належить до категорії щорічних і 

надається понад тривалість щорічної відпустки та інших видів відпусток. Вона 

надається у календарному році, а не за робочий рік, тобто незалежно від стажу 

роботи. У разі не використання учасником АТО даної відпустки її не можливо 

буде перенести на наступний календарний рік, її також не можливо ділити, не 

можливо продовжити в разі хвороби учасника АТО перебуваючи в ній та 

неможливо отримати грошову компенсацію за невикористану додаткову 

відпустку, в тому числі при звільненні з місця роботи. 
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Однак за умови, що учасник АТО є діючим військовослужбовцем на час 

особливого періоду піти в додаткову відпустку він не зможе. Особливий період 

– період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім 

цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з 

моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та 

охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після 

закінчення воєнних дій [11, ст. 1].  

Крім додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати існує 

додаткова відпустка без збереження заробітної плати. Така відпустка надається 

учасникам АТО відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 12 Закону України 

від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» [9]. ЇЇ тривалість до двох тижнів на рік, а особам, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до 

зазначеного вище Закону – тривалістю до 21 календарного дня щорічно [9]. 

Серед згаданих вище відпусток, які передбачені чинним законодавством, 

на які мають право учасники АТО, існують ще і інші відпустки. Вони визначені 

п. п. 2–4 ч. 1 ст. 4 Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки», 

які надають у зв’язку з навчанням, для підготовки та участі в змаганнях, а також 

творчі та соціальні. Надання такого відпочинку не залежить від часу роботи, а 

зумовлене відповідними індивідуальними чинниками. Демобілізований 

працівник-учасник АТО зможе претендувати на їх надання на загальних 

підставах нарівні з іншими колегами. 

Отже, проаналізувавши чинне законодавство, яке регулює порядок 

надання відпусток учасникам АТО можемо сказати, що не зважаючи на те, що 

право на відпустку учасникам АТО закріплене на міжнародному та 

національному рівнях все-одно існує низка проблемних питань при реалізації 

даного права. В основному до цих проблем можна віднести застарілість та 

неефективність механізмів забезпечення даного права, що як наслідок несе за 

собою декларативний характер реалізації права на відпочинок учасникам АТО. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДОВІЙ БАЛІСТИЦІ 

 ЯК ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА  

 

У період 17-19 жовтня 2017 року в м. Дубровнік (Республіка Хорватія) 

проходив симпозіум Інтерполу з дослідження вогнепальної зброї (IFFS 2017) 

[1], під час яких були обговоренні низка важливих питань, серед яких актуальні 

проблеми боротьби зі злочинами, пов’язаними з вогнепальною зброєю, та 

судово-експертне забезпечення розслідування і профілактики таких злочинів; 

передовий досвід застосування Інтегрованої балістичної ідентифікаційної 

системи (IBIS) і Балістичної інформаційної мережі Інтерполу (IBIN); сучасні 

підходи до ідентифікації вогнепальної зброї; методика сканування 

пошкоджених куль; методика виготовлення твердих копій куль і гільз; 

проблемні питання експертного дослідження саморобної вогнепальної зброї та 

http://zakon.rada.gov.ua/go/322-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
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пристроїв для здійснення пострілів; проблеми розвитку судової балістики у 

постконфліктних країнах; сучасні досягнення в галузі порівняльної мікроскопії 

та ін. 

Хотілося стисло описати виступи, які. Були оприлюднені під час 

симпозіуму Інтерполу з дослідження вогнепальної зброї. 

Так, Деріл Барр судовий експерт поліція м. Калгарі виступив з доповіддю 

«Інтеграція лабораторії з дослідження вогнепальної зброї до профілактичної 

стратегії боротьби зі злочинами, пов’язаними з вогнепальною зброєю» 

За результатами експертних досліджень криміналістичні лабораторії 

надають різноманітну інформацію правоохоронним органам, проте вона часто 

надходить занадто пізно, щоб бути використаною з метою профілактики 

злочинів пов’язаними з вогнепальної зброєю. Ця проблема притаманна і 

діяльності поліції м. Калгарі. 

Упродовж останніх п’яти років така діяльність зазнала суттєвих змін щодо 

поводження з результатами досліджень вогнепальної зброї та фактів її 

застосування. Внаслідок цього оперативна інформація відтепер надається 

слідчим досить оперативно та на постійній основі. Досягнути цього вдалося 

шляхом упровадження в діяльність поліції нового порядку розслідування таких 

злочинів, який передбачає тісне співробітництво з новою відомчою експертною 

лабораторією. Щоб мати змогу швидко надавати оперативні відомості, 

лабораторія з дослідження вогнепальної зброї повинна докорінно перебудувати 

власну діяльність і позбутися застарілих «традиційних» підходів до роботи. 

Презентація висвітлює діяльність лабораторії у поєднанні з дослідженнями за 

традиційною методикою з необхідністю оперативного надання важливих для 

розслідування відомостей, новий спосіб мислення експертів-балістів, а також 

проблеми та досягнення нового підходу.  

Координатор балістичного підрозділу, Інтерпол Джон Хагеман, представив 

програму «Протокол (порядок) Інтерполу з вилучення вогнепальної зброї» яка 

спрямована на п захоплення, збір відповідної оперативної інформації, 

відслідковування та експертне дослідження, з метою застосування його 

результатів як важливої складової боротьби з тероризмом шляхом ліквідації 

незаконної торгівлі зброєю та злочинних згрупувань у міжнародному масштабі. 

Протокол (порядок) Інтерполу з вилучення вогнепальної зброї було 

розроблено з метою опрацювання систематичного підходу до збору та аналізу 

оперативної інформації про вилучену вогнепальну зброю для висунення слідчих 

версій, спрямованих на боротьбу зі справжнім джерелом будь-якої проблеми, 

пов’язаної з вогнепальною зброєю, - торговцями зброєю. 

Наприклад, Ендрю Бойл директор компанії Ultra Electronics Forensic 

Technology з координації роботи Балістичної інформаційної мережі Інтерполу 

(IBIN) та Марі-Жак Кантінеллі, адміністратор Інтерполу з питань вогнепальної 

зброї виступили з темою дослідження «Сприяння висуненню слідчих версій 

шляхом застосування Інтегрованої балістичної ідентифікаційної системи (IBIS) 
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та балістичної інформаційної мережі Інтерполу (IBIN), де було досить суттєво 

висвітлена інформація щодо функціонування балістичної ідентифікаційної 

системи (IBIS).  

За умови належної експлуатації вона є потужним інструментом, який 

допомагає об’єднати розслідування кількох злочинів в одне провадження і 

висунути слідчі версії в ході розслідування правоохоронними органами різних 

адміністративно-територіальних одиниць: областей, районів, міст. 

Презентація демонструє можливості використання Балістичної 

інформаційної мережі Інтерполу (IBIN) за умови розслідування злочинів за 

межами однієї країни. Розглянуто такі питання: важливість обміну балістичною 

інформацією між країнами; ознаки, що свідчать про необхідність перевірки 

об’єктів за IBIN; порядок призначення перевірки за IBIN; порядок приєднання 

до мережі IBIN. 

Сьогодні з використанням IBIN вже встановлено зв’язок між низкою 

злочинів, вчинених у різних країнах, проте її справжній потенціал в цьому 

питанні ще не розкрито. Чим більше використовують цю систему, тим більшою 

є її роль у розкритті злочинів, виявленні схем незаконного постачання зброї і 

зменшенні кількості злочинів, пов’язаних зі зброєю. 

Вейн Гоффман, головний інспектор кримінальної поліції, 

поліції Нового Північного Уельсу представив «Проект з розвитку 

Австралійської мережі балістичної інформації та програми випробування 

поліції Нового Північного Уельсу». У презентації проаналізовано можливості 

Австралійської мережі балістичної інформації, а також трьох програм, не 

пов’язаних зі злочинами: програма випробування табельної зброї поліції Нового 

Північного Уельсу; програма поліції Нового Північного Уельсу з випробування 

зброї, яка підлягає знищенню; програма поліції Нового Північного Уельсу з 

випробування зброї, яка перебуває на озброєнні охоронних структур. 

Останній програмі приділено підвищену увагу. Законодавець започаткував 

цю програму у відповідь на збільшення кількості злочинів, спрямованих проти 

охоронних структур. Піт Гальярді з компанії Ultra Electronics Forensic 

Technology назвав зазначену новаторську програму: «13 найважливіших 

завдань: нетрадиційний підхід до розкриття злочинів, пов’язаних з 

вогнепальною зброєю». 

Начальник експертного підрозділу управління шерифа округу Контра 

Коста, штату Каліфорнія, (США) Памела Гофсасс, з темою виступу «Відділ 

балістики управління шерифа округа Контра Коста: історія успіху». 

Доповідач розповіла про те, що у 2015 році криміналістична лабораторія 

припинила експлуатацію Національної балістичної бази даних (NIBIN) і почала 

використовувати іншу систему каталогізації зображень поверхонь гільз та 

експериментально відстріляної зброї - Національну балістичну бази даних IBIS 

TRAX-HD3D. У результаті менше ніж за два роки вдалося зменшити час 

обробки зображень об’єктів та усунути «заборгованість» з проведення перевірок 
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шляхом застосування комплексного підходу. Алгоритм дій було переглянуто і 

додано до нього процес фотодокументування з використанням планшетів iPad 

або Surface Pro, електронних аркушів реєстрації та попередніх повідомлень про 

результати перевірок. 

З квітня 2016 року підрозділ бере участь в діяльності Національного 

порівняльного і підготовчого центру Національної балістичної бази даних 

(NIBIN), що дозволило остаточно позбутися «заборгованості» за перевірками. 

Криміналісти з інших структурних підрозділів лабораторії пройшли підготовку 

на базі відділу балістики з виконання окремих операцій при роботі з NIBIN, що 

дозволило експертам-балістам сконцентруватися на дослідженнях за фактами 

встановлених системою збігів. Загалом встановлено понад 700 збігів, 30 % з 

яких пов’язані зі злочинами, вчиненими за межами округу. Такі успішні 

результати допомагають правоохоронним органам усієї Області затоки Сан-

Франциско (агломерація в Каліфорнії, близько 8 млн. жителів) у боротьбі зі 

злочинністю. 

Алан Бошамп, керівник підрозділу з дослідної роботи і розробки 

прототипів компанії Ultra Electronics Forensic Technology представив тему: 

«Шлях до об’єктивної ідентифікації вогнепальної зброї». Ідентифікація 

вогнепальної зброї - це процедура, під час якої вилучені при ОМП складові 

частини патрона (кулі, гільзи. їх фрагменти) порівнюють з експериментально 

відстріляними, щоб встановити, чи були вони вистріляні (стріляні) з одного 

екземпляра зброї. Цей процес, хоча й заснований на наукових підходах, все ще 

вважається суб’єктивним за своєю сутністю. 

Розвиток тримірних технологій та автоматизації дозволяє науковцям 

створювати все більші бази тримірних зображень вистріляних куль і стріляних 

гільз. Робота з великими масивами тримірних даних передбачає застосування 

статистичної стратегії і стратегії машинного навчання, які дозволять отримати 

необхідні для ідентифікації дані. 

У майбутньому об’єктивна ідентифікація буде процесом, який поєднує 

потужні статистичні алгоритми, візуальні інструменти і досвід людини. 

У презентації продемонстровані останні досягнення, засновані на реальних 

зображеннях майже 400 куль, вистріляних з 136 екземплярів зброї калібру 9 мм. 

Новаторський підхід передбачає використання візуальних інструментів із 

застосуванням як алгоритмів підрахунку рядків, так і алгоритмів зіставлення 

зображень, і дає змогу встановити ж коефіцієнт хибної ідентифікації, так і 

ступінь ймовірності. 

Підводячи підсумки потрібно підкреслити, що двостороння взаємодія між 

експертними підрозділами інших країн є регулярним, а в подальшому має бути 

більш тісним і плідним. Взаємодії всіх експертно-криміналістичних підрозділів 

підвищить результативність перевірок по криміналістичним обліками, об'єднає 

нові сучасні розробки нових методів і методик досліджень балістичних об'єктів. 

Це підніме якість розслідувань кримінальних проваджень, проведення 
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оглядів місць подій за злочинами, пов'язаними із застосуванням вогнепальної 

зброї (переробленої, саморобної), професійний рівень фахівців за цими видами 

досліджень. 

 

Список використаних джерел 

1. Звіт про результати службового відрядження працівників ДНДЕКЦ МВС 

України до Республіки Хорватія з 16 по 20 жовтня вих. 19/7-2/17133 від 

09.11.2017. 

 

 

Ю.Г. Мороз,  

викладач кафедри теорії та історії держави і права 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  
 

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У 

СПРАВАХ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ 
 

Питання захисту прав осіб з інвалідністю є одним з провідних напрямів 

діяльності кожної сучасної, демократичної держави та міжнародного 

співтовариства. За свідченням різних національних і міжнародних джерел, в 

сучасному суспільстві сьогодні існує достатньо значний відсоток осіб, які 

мають різні порушення здоров’я, що заважають їхньому повноцінному життю в 

суспільстві. 

Питання забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю завжди 

були одним з пріоритетних напрямів діяльності міжнародних співтовариств. 

Так, у 1950-х рр. Генеральною Асамблеєю ООН та Економічною і Соціальною 

Радою (ЕКОСОР) було прийнято декілька резолюцій щодо профілактики 

інвалідності та системи реабілітації. Зокрема, Генеральною Асамблеєю ООН 

було прийнято ряд документів у сфері захисту прав інвалідів, таких, як 

Декларація про права розумово відсталих осіб (1971 р.), Декларація про права 

інвалідів (1975 р.), Принципи захисту осіб з психічними розладами та 

покращення психіатричної допомоги (1991 р.), Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993 р.), Конвенція ООН про 

права людей з інвалідністю та Факультативний протокол до неї (2006 р.). 

У Конвенції про права осіб з інвалідністю поняття «інвалідність» 

визначається як таке, що еволюціонує, і що інвалідність є результатом взаємодії, 

яка відбувається між людьми, які мають порушення здоров’я, і відносницькими 

та середовищними бар’єрами, яка заважає їхній повній та ефективній участі в 

житті суспільства нарівні з іншими. До осіб з інвалідністю належать особи зі 

стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними 

порушеннями, які при взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній 

повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. Конвенція 
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підтверджує, що інваліди користуються такими ж правами людини, як всі члени 

суспільства [1]. 

Відповідно до ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, інвалідність і стан здоров’я не визначені як ознаки дискримінації. Однак 

практика Європейського суду з прав людини та Комітету ООН з прав людини 

свідчить про те, що їх розглядають як «інші ознаки» в контексті ст. 14 

Конвенції. Згідно з Конвенцією, «дискримінація за ознакою інвалідності» 

означає будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження з причин інвалідності, 

метою або результатом чого стає применшення або заперечення визнання, 

реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних 

свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-

якій іншій сфері. Вона також включає всі форми дискримінації [2, с. 22]. 

Огляд практики Європейського суду з прав людини свідчить про розгляд 

категорій справ за ознакою інвалідності заявника (ступінь втрати 

працездатності не перевищує 40%): «Глор проти Швейцарії» (Glor v. 

Switzerland) 2009 р. [3]; за ознакою стану здоров’я (наявність ВІЛ-інфекції): 

«Кіютін проти Росії» (Kiyutin v. Russia) 2011 р. [4], «І.В. проти Греції» (I.B. v. 

Greece) 2013 р. [5]; за ознакою стану здоров’я (порушення психічного здоров’я): 

«Штукатуров проти Росії» (Shtukaturov v Russia) 2008 р. [6]; за ознакою стану 

здоров’я (генетична хвороба): «G.N. та інші проти Італії» (G.N. and Оthers v. 

Italy) 2009 р. [7] та ін. 

Так, наприклад, у cправi «Глор проти Швейцарії» заявник був визнаний 

непридатним для військової служби через захворювання на діабет, а також, 

проходити службу в системі цивільної оборони. Пізніше держава висунула 

вимогу щодо сплати податку в зв’язку із звільненням від військової служби. 

Заявник оскаржив вимогу, стверджуючи, що піддавався дискримінації. Він 

стверджував, що завжди висловлював готовність проходити військову службу. 

Національне законодавство зобов’язує громадян Швейцарії чоловічої статі, які 

не страждають «тяжкою» інвалідністю, сплачувати податок на звільнення від 

військової служби. Державою було вказано, що відповідно до недавньої 

практики Федерального суду під «тяжкою» розумілася фізична або психічна 

інвалідність, по меншій мірі, на 40%. У своєму рішенні компетентні власті 

вказали, на основі медичного обстеження і експертного висновку, що заявник не 

міг бути звільнений від сплати податку, тому що ступінь його інвалідності була 

нижче 40%. Федеральна податкова апеляційна комісія залишила рішення без 

зміни. Федеральний суд також відхилив адміністративну скаргу заявника. 

Європейським судом з прав людини було визнано порушення прав заявника, 

оскільки не був врахований стан обмежених можливостей, тому, що особа не 

може проходити службу (ні військову, ні альтернативну) і не може вирішувати 

питання щодо регулювання сплати податків. Також, була врахована та 

обставина, що Швейцарія є єдиною країною, в якій особи з обмеженими 

можливостями повинні сплачувати податок на звільнення від військової 
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служби. Врахувавши всі обставини справи, Судом було визнано порушення ст. 

8 («Право на повагу до приватного і сімейного життя») та ст. 14 («Заборона 

дискримінації») Конвенції. У справі «Кіютін проти Росії» Судом також було 

визнано порушення ст. 8 та ст. 14 Конвенції. 

Так, справа «Штукатуров проти Росії» пов’язана з проблемами опікунства 

і утримання в психіатричних лікарнях. В цій справі заявник не міг оскаржити 

рішення стосовно визнання його недієздатним. З урахуванням всіх обставин 

справи, Суд вказав на порушення ст. 5 («Право на свободу та особисту 

недоторканність»), ст. 6 («Право на справедливий суд») та ст. 8 («Право на 

повагу до приватного і сімейного життя»).  

У рішенні по справі «I.B. проти Греції» Європейський суд з прав людини 

визнав порушення ст. 8 Конвенції, взятої у поєднанні зі ст. 14, тобто 

дискримінацією в користуванні правом на повагу до приватного життя, 

визнання національним судом касаційної інстанції законним звільнення ВІЛ-

інфікованого на підставі вимог інших співробітників компанії. 

Справа «G.N. та інші проти Італії» стосувалась різниці за ознакою 

патології при компенсаційному врегулюванні між особами, зараженими ВІЛ-

інфекцією при переливанні крові. З урахуванням всіх обставин справи Судом 

було визнано порушення ст. 2 («Право на життя») в поєднанні зі ст. 14 

(«Заборона дискримінації») Конвенції. 

Отже, розглянуті прецедентні рішення Європейського суду з прав 

людини, які пов’язані із порушенням прав за ознакою інвалідності заявника (за 

ознакою стану здоров’я), стосувались ступеня втрати працездатності, наявності 

ВІЛ-інфекції, порушення психічного здоров’я та генетичної хвороби. 

Вищезазначені справи стосувались різних питань, але в переважній більшості 

цих справ Європейським судом з прав людини було визнано порушення ст. 8 

«Право на повагу до приватного і сімейного життя» і ст. 14 «Заборона 

дискримінації» Конвенції Отже, можна стверджувати, що найбільша кількість 

порушень прав людини за ознакою стану здоров’я пов’язана саме з порушенням 

права на повагу до приватного та сімейного життя і заборони дискримінації. 
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Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 

 

У структурі прав і свобод людини одне з основних місць належить праву 

людини на інформацію. Саме свобода інформації займає основне місце в усіх 

інформаційних процесах, пов’язаних практично з будь-якими правами людини.  

Зрозуміло, що право громадянина на інформацію – дуже непросте 

суб’єктивне право, яке складається з цілого ряду юридичних можливостей, 

тому, воно і має свою певну специфіку. 

Право громадянина на інформацію – є самостійним конституційним 

правом, що дає змогу людині вільно шукати, одержувати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом. 

Сьогодні Конституція України проголошує людину, його права і свободи 

вищою цінністю, а визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і 

громадянина – обов’язком держави. 

Право на доступ до інформації закріплено у частині 2 статті 34 

Конституції України. Відповідно до цієї норми «Кожен має право вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово 

або в інший спосіб – на свій вибір.». 

Також, окремі аспекти права на доступ до інформації регулюються 

іншими статтями Конституції України. Зокрема, частиною 3 статті 32 



 98 

передбачено право кожного громадянина «… знайомитися в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з 

відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом 

таємницею»; стаття 50 гарантує право «… вільного доступу до інформації про 

стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право 

на її поширення». При цьому, в цій же статті унормовано, що така інформація 

ніким не може бути засекречена; статтею 57 гарантується право кожній людині 

«…знати свої права та і обов’язки» [1]. 

Крім того, право на доступ до інформації проголошено в Законі України 

«Про інформацію», у якому через основні принципи інформаційних відносин  

(стаття 2) та основні напрямами державної інформаційної політики (стаття 3) 

гарантується право на інформацію та забезпечення доступу кожної людини до 

неї [2]. Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок 

здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, декларуючі 

гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації (стаття 3) та 

принципи забезпечення доступу до неї (стаття4) [3]. 

Що стосується глобальної системи захисту прав і свобод громадянина, то 

право на інформацію розглядається опосередковано – не як самостійна сфера 

діяльності людини, а лише як похідна від свободи думки і слова. Відповідно до 

статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної  

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., «Кожна людина має  право на 

свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу 

безперешкодно дотримуватися своїх  переконань та свободу  шукати,  

одержувати  і  поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і 

незалежно  від  державних кордонів» [4]. 

Інформаційна свобода зумовлює певну можливість природного права, 

інформаційного права й тому свобода інформації займає основне місце у всіх 

інформаційних процесах, пов’язаних практично з будь-якими правами людини. 

Тому й інформаційні права людини трактуються з позиції інформаційної 

свободи.  

При цьому свобода людини не є абсолютною. З метою забезпечення 

інформаційних інтересів особистості, суспільства і держави, в інтересах 

національної безпеки, етичних цінностей людством розроблена певна система 

обмеження інформаційної свободи. Основу таких обмежень, поряд із 

моральними, складають правові норми. 

У Загальній декларації прав людини не визначено конкретних обмежень 

використання та реалізації людиною свого права на інформацію. Існує лише 

загальна норма статті 29 Декларації, яка передбачає, що «При здійсненні своїх 

прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які 

встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і 

поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, 
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громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві» 

[4]. 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 

передбачені випадки і причини обмеження реалізації інформаційних прав 

людини [5].  

Конституція України у частині 2 статті 34 також містить певні обмеження 

на  інформаційну свободу людини [1]. 

Окремі аспекти обмеження інформаційної свободи декларуються в інших 

законодавчих актах України. Зокрема, у Законі України «Про інформацію» у 

статті 2 декларується принцип  «правомірності одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту інформації»; у статті 3 серед основних 

напрямів державної інформаційної політики – напрям «забезпечення 

інформаційної безпеки України», у статті 28 –«неприпустимість зловживання 

правом на інформацію» тощо [2]. У Законі України «Про доступ до публічної 

інформації», зокрема, у статті 6 декларуються вимоги обмеження доступу до 

інформації та розкривається поняття «інформація з обмеженим доступом» [3]. 

Широкий обсяг відносин даної сфери багато в чому зумовлює правове 

регулювання інформації та процесів, що відбуваються, нормами як інших 

галузей права (адміністративне, кримінальне, цивільне), так і підзаконними, а 

подекуди й відомчими нормативними актами.  

Ураховуючи стрімкий розвиток інформаційних відносин, визнання 

інформації провідним фактором як у багатьох сферах людської діяльності, так і 

при визначенні основних напрямків політики держави, що, в свою чергу, 

обумовлено науково-технічним прогресом, створенням і удосконаленням 

інформаційних технологій і засобів збору, обробки, зберігання і поширення 

інформації, існує тенденція ухвалення законодавчих, підзаконних й, особливо, 

відомчих нормативних актів для вирішення тактичних, більш вузьких завдань, 

без урахування стратегічних орієнтирів та об’єктивних українських умов [6, 7]. 

Як наслідок, значний спектр питань реалізації права на інформацію та 

захисту інформації в Україні залишаються не гармонізованими між собою. 

Отже, щоб право на інформацію стало живим і дієвим правом, необхідні 

не тільки відповідні гарантії та умови, що забезпечують безперешкодне 

здійснення цього права, тобто механізму його реалізації, а й невід’ємного 

механізму захисту інформації. При цьому, обидва ці механізми, являючись 

міждисциплінарними, – що лежать на стику різних галузей знань: 

юриспруденції, інформаційних технологій, політології, економіки та інших 

наук, потребують узгодженості між собою. Відсутність гармонії між цими 

механізмами буде сприяти порушенню як права на інформацію, так і на її 

захист. 

Вирішення цієї проблематики значною мірою залежить і від того, що 

діяльність в інформаційній сфері здійснюється не тільки всередині держави, а й 

в міждержавних відносинах. Важливу частину міжнародних відносин 
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становлять саме відносини з приводу інформації, в результаті яких складається 

світовий інформаційний простір. Тому, з метою забезпечення права людини на 

інформацію та на захист інформації необхідно враховувати, відповідно, 

міжнародно-правові норми, що проголошують або закріплюють ці права, а 

також конкретизують окремі правомочності індивіда, обмеження цих прав, а 

також обов’язки держав щодо їх реалізації, не забуваючи при цьому про 

інформаційні ресурси, які виступають самостійним інформаційним об’єктом, 

який також потребує збалансованої, гармонійної і такої, що не містить протиріч 

законодавчої регламентації. 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Права жінок є невід'ємною частиною будь-якого суспільства, адже в 

Загальній декларації прав людини, зазначається, що всі люди мають рівні права 

незалежно від раси, статі, мови, віросповідання тощо. Водночас, за період 

незалежності в Україні спостерігається стійка тенденція дискримінації за 

гендерною ознакою. 

Так, найпоширенішими випадками, коли права жінок піддаються 

дискримінації, є: 

1. В українському суспільстві за період незалежності сформувалась думка 

про те, що «високопосадовцями можуть бути лише чоловіки, жінкам не місце у 

політиці». Зазначимо, що за офіційними даними із загальної кількості депутатів 

Верховної ради лише 52 депутати є жінками [1]. І такої думки дотримувались 

всі, навіть колишні представники нашої держави, зокрема  М.Я. Азаров та В.Ф. 

Янукович, які зазначали що проводити реформи – це не жіноча справа, у той час 

як у всьому світі жінки зробили великий внесок у політику. 

2. Жінки частіше за все піддаються насильству у сім'ї, близько 70%, а 

насильниками у 90% виступають чоловіки, за статистикою Національної поліції 

за 2017 рік. І факти насильства у сім'ї замовчують дуже багато жінок, тому що 

вони зневірились  у те, що їх права можуть захистити. [2] У зв’язку з цим 6 

грудня 2017 року Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», що є великим кроком для 

подолання цієї проблеми.[3] І цьому є логічне пояснення, адже якщо 

проаналізувати статистику кількості  поданих заяв  від потерпілих та закінчених 

кримінальних проваджень за фактом насильства у сім'ї, можна побачити, що з 

60 тисяч поданих заяв лише 429 завершених справ. І це є свідченням того, що 

порушені права жінок правоохоронні органи не можуть повністю захистити, 

тому частіше за все жінки, які стають жертвами домашнього насилля, не 

говорять про це, і тим більше не звертаються по допомогу. 

3. В Україні жінки обмежені у доступі до більш ніж 400 професій. З 

одного боку це можна пояснити тим, що деякі професії, наприклад: шахтаря, 
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машиніста крана, слюсаря тощо, є фізично дуже важкими для жінок. І вказані 

заборони є піклуванням про здоров'я жінок, хоча згідно з ч. 2 ст. 43 Конституції 

України «кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується», проте в 

деяких регіонах України, в селах чи невеликих містах іноді саме ці професії є 

єдиним шляхом заробітку. Тож, такими заборонами жінок обмежують у праві 

заробляти на життя. 

4. Жінки частіше за все стають об'єктом приниження гідності та образ з 

боку  політиків, ЗМІ та журналістів тощо. Про це свідчать загальновідомі факти, 

коли на своїх виступах чи під час інтерв'ю політики висловлювались, 

проявляючи свою не повагу до жінок. Зокрема, відомі висловлювання: 

Л.О. Кучми, який зазначив під час прес-конференції в Італії, що «порядні жінки 

сидять вдома, а повії по закордонах роз'їжджають», тим самим образивши 

жінок, які були вимушені відправитися закордон на заробітки; та 

В.Ф. Януковича, який взагалі вважав, що «місце жінки на кухні, а не у 

політиці», підкреслюючи, що жінки не здатні управляти державою [4]. Можемо 

зробити висновок, що за такі образи представники нашої влади ніяк не 

відповідають, а навіть навпаки-вважають, що вони праві, хоча у країнах 

Європейського союзу високопосадовці несуть відповідальність за всі сказані 

ними слова. 

5. Відомо багато випадків сексуальних домагань жінок на робочому місці, 

а також у ВНЗ і навіть школах. До прикладу, згадаємо відому ситуацію, яка 

відбулась у Рівненському державному гуманітарному університеті, коли 70-

річного завідувача кафедри хореографії звинуватили у тому,що він пропонував 

студенткам вирішувати їх питання за надання йому інтимних послуг та у цьому 

випадку дівчата, яким це пропонували, знайшли докази [5]. Жінки, до яких 

домагаються, частіше за все мовчать про це, тому що бояться, що їх права не 

захистять, через нестачу доказів, а тому ми маємо великий відсоток жінок, які 

страждають від сексуальних домагань. 

6. Зрівняти права чоловіків та жінок можна було би за допомогою 

запровадження обов'язкової строкової служби для всіх громадян, які досягли 

певного віку, це могло б також підвищити обороноздатність нашої країни. Один 

з прикладів: у Ізраїлі до лав збройних сил на рівних правах призиваються жінки 

та чоловіки, і саме цей фактор регулює питання гендерної політики та не 

викликає у суспільстві таких суперечок, щодо не рівних прав. 

Проблема порушення прав жінок в Україні та гендерної нерівності досить 

гостро проявляється в сучасній Україні. Нашій владі необхідно звернути більше 

уваги на це. Найнебезпечнішою проблемою є проблема домашнього насильства, 

адже він цього страждає велика кількість жінок по всій Україні. Наша влада вже 

зробила значний крок у вирішенні цієї проблеми: Верховна рада України 

ухвалила закон про запобігання домашньому насильству.  
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Проблем щодо питання порушення прав жінок є дуже багато і ще є над 

чим працювати, але важливо, що ця проблема була почута суспільством та 

владою, на неї звернули увагу та почали працювати у цьому напрямку. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ 

 

Україна прийнявши Конституцію у 1996 році визначила основну 

спрямованість та призначення держави відносно людини, а саме закріпивши це 

в положенні ст.3 Основного закону «…Людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість 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» [1]. 

Варто зазначити, що закріплення в Конституції України основних прав 

людини стало важливим напрямом для забезпечення захисту прав і свобод 
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людини та громадянина з боку держави та органів державної влади відповідно 

до міжнародних та внутрішньодержавних правових норм. 

Як зазначає П. Рабінович «…Основні права людини - це можливості 

людини, необхідні для її існування та розвитку в конкретних історичних 

умовах, що об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства 

(економічним, духовним, соціальним) і мають бути загальними та рівними для 

всіх людей» [6, с. 4]. 

Сьогодні правова система України знаходиться в стані кардинальної 

реформи з метою побудови демократичної, соціальної та правової держави. 

Фундаментальним принципом такої побудови повинен стати принцип 

всебічного захисту прав і свобод людини. Головним органом, що забезпечує 

захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і 

громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і 

держави, є суд. На забезпечення ефективного захисту прав та свобод людини 

направлені норми Конституції про розповсюдження юрисдикції судів на всі 

правовідносини, які виникають у державі [5]. 

Загальна декларація прав людини, а саме ст. 11 визначає що «…Кожна 

людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними 

національними судами вразі порушення її основних прав, наданих їй 

конституцією або законом» [2].  

З цього положення ми можемо зробити висновок, про те що кожен може 

звернутись до суду за захистом та відновленням порушеного права. Слід 

зазначити, що конституційних гарантій забезпечення та захисту прав та свобод 

особи є закріплення в Конституції України права на судовий захист. 

Проте існує ще один принцип який тісно пов'язаний із правом на захист це 

принцип презумпції невинуватості, що передбачає ч.1 ст. 62 Конституції 

України, тобто особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 

бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду [1].  

Слід зазначити, що ст.55 Конституції України власне й передбачає 

положення про те, що «…Права і свободи людини і громадянина захищаються 

судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб» [1]. 

Змістом цього конституційного права полягає в тому, що в п. 2 рішення 

Конституційного Суду України 25 грудня 1997 року по справі № 9зп 

зазначається, що: «…кожен має право звернутися до суду, якщо його права чи 

свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для 

їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Зазначена норма 

зобов’язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності в 

законі спеціального положення про судовий захист» [3]. 



 105 

Проте у відповідності до ст. ст. 5 та 15 Цивільного процесуального кодексу 

України «…Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників 

цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед 

законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних та інших ознак [4]. 

Згідно ст. 124 Конституції України «…Правосуддя в Україні здійснюється 

виключно судами. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України 

та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у держав» [1]. Це означає, що право особи 

(громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на 

звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, 

іншими нормативно-правовими актами. 

З вище зазначено слід зробити про те, що кожен хто звертається до суду 

розраховує на об’єктивний та всебічний розгляд справи, а також на 

неупередженість та незалежність суду при прийнятті рішення. Слід зазначити, 

що право на судовий захист є комплексним поняттям, яке може бути визначене 

як гарантоване Конституцією України право на звернення до судових органів у 

разі порушення прав, законних інтересів чи свобод особи. Держава і суспільство 

мають бути зацікавленими у якнайповнішому здійсненні прав і свобод 

громадян, їх юридичному забезпеченні, оскільки ці права і свободи слугують не 

тільки особистим інтересам кожного, а й спрямовані на організацію та 

функціонування гарантованого Конституцією  належного життя суспільства. 

 

Список використаних джерел 

1. Конституція України прийнята 28 червня 1996 р. / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

2. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 

217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року./ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни 

та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції 

України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) від 25 грудня 1997 

року № 9-зп / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97 

4. Цивільний процесуальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

5. Бакірова І.О. Зміст Конституційного права людини і громадянина на 

судовий захист / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/8158 



 106 

6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-

те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2001. – 176 с. 

 

 

О.З. Панкевич, 

к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри адміністративно-правових  

дисциплін №6 Львівського державного  

університету внутрішніх справ 

 

КОЛЕКТИВНІ ПРАВА ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ УНІВЕРСАЛІЇ: 

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ 

 

На нашу думку, з методологічної точки зору сучасні дискусії про 

індивідуальні/колективні права, індивідуальне/спільне (загальне) благо – як 

окремі аспекти загальнофілософської проблеми співвідношення одиничного й 

загального – сягають своїм корінням ще столітні середньовічні спори між 

реалістами та номіналістами про природу загальних понять – універсалій (лат. 

universalis – загальний) (в контексті нашого дослідження їх можна умовно 

означити як конституційно-правові універсалії).  

Як відзначав відомий соціолог П. Сорокін, поняття «реалізм – 

номіналізм» є найбільш загальними і фундаментальними «першопринципами», 

що лежать в основі системи істини та знання. Більш того, «багато актуальних 

соціальних проблем, особливо таких, як індивідуалізм – колективізм, 

суспільство та індивід, універсалізм і сингуляризм, дуже тісно пов'язані з 

проблемою реалізму – номіналізму і не можуть бути плідно досліджені без їх 

попереднього вирішення» [1, с. 371]. Наголосимо також, що П. Сорокін робив 

висновок, у відомому сенсі аналогічний куайновському [2, с. 121-123]: 

проблема «номіналізму – реалізму» є не тільки проблемою інтерпретації 

загальних понять, але перш за все проблемою інтерпретації реальності, що 

позначається з їх допомогою [1, с. 385]. 

У зв’язку з вищенаведеним видається необхідним хоча би коротко, 

схематично окреслити сутність спору про універсалії, що триває вже 

тисячоліття. 

За твердженням авторів «Нової філософської енциклопедії», «універсалії 

в західноєвропейській філософії вживаються в двох основних значеннях: 1) 

об'єктному, пов'язаному з визначенням речі, і 2) суб'єктному, пов'язаному із 

здатністю судження, що виробляє критерії істинності або хибності, прекрасного 

і потворного, блага і зла» [3, с. 136]. Слід погодитися з думкою, що «правильний 

підхід до поняття «універсалії», враховуючи всю його складність та лексику, 

передбачає не просто опис актуальних нині теорій, а й археологічну 

реконструкцію самого джерела суперечок, біля початку яких стоять праці 
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Порфирія та Александра Афродизійського. «Проблема Порфирія» є 

концептуально перенасиченою ще на першому етапі, а саме через Александрове 

розрізнення між спільністю  та універсалією, так і в подальшому розвитку – 

через Аммонієве розрізнення між трьома «станами» універсалії, 

популяризованими вже в період схоластики як тріада ante rem, in re, post rem» 

[4, с. 271]. Ця тріада, як відомо, відповідає трьом течіям, напрямкам у спорі про 

сутність універсалій – реалізму (універсалії до речей, ante res), концептуалізму 

(універсалії в речах, in rebus) й номіналізму (універсалії після речей, post res). 

Першою значною пам’яткою доктрини про три типи універсалій є 

коментар Аммонія на «Isagoge», де для пояснення «шляху» універсального від 

платонівської ідеї до абстрактного поняття використовується яскрава метафора 

печатки, воску та відтиску, запозичена з «Тимея» (одного з найважливіших 

трактатів Платона): «Аби ясніше було те, про що йдеться, розглянемо наш 

предмет за допомогою прикладу. Адже не просто так і не випадково [філософи] 

називають одні [речі] тілесними, інші – безтілесними, але з певних міркувань; і 

вони не суперечать одні одним, бо кожен з них каже слушно. Отже, уявімо 

перстень із різьбленням, що зображує, скажімо, Ахілла, і чимало шматочків 

воску поруч; різьблення відтискають на всіх шматочках. Згодом же коли хтось 

увійде і, побачивши шматочки воску та збагнувши, що все це – [відтиски] з 

одного зображення, матиме в собі зображення, що є відбитком в думці. Отже, 

печать на персні називається тим, що «передує багатьом [речам]», печать на 

воску – «у багатьох [речах]», а печать у думці того, у кого вона відбита, – тим, 

що виникло пізніше «після багатьох [речей]». Отож, саме так треба уявляти й 

те, що стосується родів та видів» [цит. за: 4, с. 274–275], – підсумовує Аммоній.  

Тепер, власне, окреслимо три основні варіанти вирішення спору про 

універсалії. 

Реалізм (від пізньолат. realis – речовий, дійсний) – філософський напрям, 

що визнає реальність, яка лежить поза свідомістю, яка тлумачиться або як буття 

ідеальних об'єктів (Платон, середньовічна схоластика), або як об'єкт пізнання, 

незалежний від суб'єкта, пізнавального процесу і досвіду (філософський реалізм 

ХХ ст.). Проблема універсалій історично сходить до вчення Платона про 

організуючі світ і самодостатні сутності – «ідеї», які, знаходячись поза 

конкретними речами, складають особливий ідеальний світ. На відміну від 

номіналізму, для якого реальна лише одинична річ, а універсалія – ґрунтоване 

на реальній схожості предметів узагальнення в понятті, реалізм вважає, що 

універсалії існують реально і незалежно від свідомості (universalia sunt realia). У 

багатому відтінками вченні реалізму зазвичай виділяють два його види: крайній 

реалізм, який вважає універсалії існуючими незалежно від речей, і помірний 

реалізм, який вважає, що вони реальні, але існують в одиничних речах [5, с. 

427]. Таким чином, головною характеристикою реалізму є гіпостазування 

загальних понять (тобто приписування їм самостійного буття. – О.П.) або, в 
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термінології Л.І. Петражицького, їх «наївне проектування» в трансцендентний 

по відношенню до свідомості людини світ [6, с. 53].  

Номіналізм (лат. nominalis – той, що відноситься до імен, іменний, від 

nomen – ім'я) – історично перша форма матеріалізму. У методологічному плані, 

починаючи з пізнього середньовіччя, номіналізм стає свого роду емпіричною 

філософією науки, котра пробуджується. Згідно з номіналізмом, предметний 

світ поза мисленням і свідомістю – це цілком емпіричний світ. Тому поза 

чуттєвим досвідом немає жодної об'єктивної реальності. Тільки конкретні речі – 

індивіди – існують у фізичному значенні цього слова. Що ж до абстрактних 

об'єктів (абстрактних сутностей, універсалій), які в чуттєвому досвіді не дані, то 

вони «самі по собі» (поза мисленням і мовою) не існують. Своїм дійсним 

існуванням і значенням вони зобов'язані їх матеріальному носію – мові [7, с. 

104]. Іншими словами, загальні поняття, котрим не відповідають жодні якості 

речей, існують тільки вербально, як «манера мови» [2, с. 18]. 

В якості «середнього» шляху між крайностями реалізму й номіналізму 

традиційно розглядається концептуалізм  заснований П. Абеляром напрямок, у 

рамках котрого доводилось, що «загальні поняття (універсалії) реально не 

існують самі по собі… (реалізм), але й не є «коливанням повітря» (крайній 

номіналізм), а являють собою особливу форму пізнання дійсності» [8, с. 263]. 

Такою особливою формою концептуалісти вважали додослідні загальні поняття 

 концепти (від лат. conсeptus – схоплювання), тобто ідеальні сутності, які з 

самого початку знаходяться в розумі людини. Таким чином, загальне поняття 

розуміється в рамках цього напрямку як умова можливості конструктивної 

діяльності людського розуму» [6, с. 57]. Іншими словами, прибічники цього 

напряму вважали, що загальне існує в речах (in rebus) і виявляється в мовних 

актах. 

Водночас Д.П. Горський слушно наголошував, що «суперечку 

«платоніків» («реалістів») і «номіналістів», яка ведеться в філософії ХХ ст. (тим 

паче ХХІ. – О.П.), у жодному разі не слід плутати зі спором номіналістів і 

реалістів у середні віки. В наш час спір йде про інтерпретацію термінів, про 

доцільність використання тієї чи іншої мови, а не про онтологічне існування 

універсалій» [9, с. 57]. 

Наполягаючи на фундаментальному характері проблеми утворення 

загальних понять науки, П. Сорокін писав: «Що являють собою поняття, 

визначення та узагальнення будь-якої науки, від математики до соціології? 

Фікцію і штучні образи в нашій свідомості, які не мають відповідних об'єктів в 

rerum natura? (...) Або це щось, що існує і в нашій свідомості, і у зовнішній 

реальності? Варто тільки сформулювати питання таким чином і стане 

очевидним, що проблема номіналізму – реалізму виникла не в середні віки, а 

одночасно з появою у людини чіткого мислення. Вона існує і сьогодні і буде 

існувати, поки існує людська думка» [1, с. 374]. 
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Зрештою, на нашу думку, певна позиція щодо проблеми універсалій 

визначає для кожного дослідника  інші вихідні світоглядно-методологічні 

позиції з найважливіших питань, зокрема щодо сутності колективних прав та їх 

співвідношення з правами індивідуальними.  
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КОНТРОЛЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Євроінтеграційна орієнтація України зумовлює приведення національного 

законодавства до міжнародних стандартів. Водночас не менш важливого 

значення набуває гарантування дисципліни та законності в діяльності 

Національної поліції, що обумовлює необхідність створення дієвої системи 
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контролю за її діяльністю як найефективнішого засобу забезпечення прав, 

свобод i законних інтересів громадян. Відомчий контроль виступає 

інструментом, який застосовується для цілковитої впевненості у тому, що 

діяльність поліції здійснюється чесно, законно, на підставі дотримання прав та 

свобод громадян. 

Тому варто погодитись з В.Б. Авер’яновим та О.Ф. Андрійко, які 

зазначають, що «недооцінка, применшення ролі контролю можуть призвести до 

неконтрольованості ситуації, зменшення керованості і навіть хаосу. На цій 

підставі не слід віддавати перевагу як огульному запереченню контролю та 

критиці його надмірності, що стала модною останнім часом, так рівною мірою і 

«фетишизації» контролю, у якому вбачається вирішення всіх проблем, що 

існують в державному управлінні» [1, с. 428].  

Поняття «контроль» у науковій літературі розглядається у широкому і 

вузькому аспектах. У широкому аспекті – це сукупність політичних, 

економічних та ідеологічних процесів і методів, якими належить забезпечити 

стабільність суспільства та державного ладу, дотримання соціального порядку, 

вплив на масову та індивідуальну свідомість, тобто – соціальний контроль. У 

свою чергу, соціальний контроль визначають як «механізм, за допомогою якого 

суспільство і його підрозділи (групи, організації) забезпечують дотримання 

системи обмежень (умов), порушення котрих завдає шкоду функціонуванню 

соціальної системи» [2, c. 1263]; «цілісну систему усіх соціальних регуляторів 

(державних або суспільних інститутів, права, моралі, звичаїв, традицій, 

установок)» [3, c. 3]; сукупність процесів у соціальній системі (суспільстві, 

соціальній групі, організації тощо), котрі забезпечують відповідність діяльності 

певним її еталонам, а також додержання обмежень у поведінці, порушення яких 

негативно впливає на функціонування системи [4, c. 83–84]. 

Поняття «контроль» у вузькому розумінні найчастіше зводиться до 

перевірки виконання рішень вищої організації; рішень, розпоряджень різних 

рівнів керівної системи; дотримання організаційних, економічних та інших 

нормативів; виконання планових завдань; дотримання законності, дисципліни і 

т. ін. [5, с. 511–512]. Цільове призначення контролю полягає у виявленні 

результатів впливу суб’єктів на об’єкт допущених відхилень від установлених 

вимог, прийнятих принципів організації, урегулюванні причин цих відхилень, а 

також визначенні шляхів подолання наявних перешкод для ефективного 

функціонування всієї системи. Тобто, контроль є спостереженням, перевіркою 

чи наглядом за функціонуванням відповідного об’єкта з метою отримання 

об’єктивної та достовірної інформації про стан справ на ньому. А 

функціональне призначення контролю полягає в тому, що він дає змогу 

здобувати оперативну інформацію про підлеглі органи, об’єктивно і конкретно 

відображати фактичний стан справ на підконтрольних об’єктах, виявляти 

позитивний досвід та прорахунки в організації і стилі роботи органів 

управління, вивчати риси характеру працівників. 
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Під відомчим контролем за забезпеченням прав і свобод громадян в 

діяльності поліції розуміють постійний процес, що складається з низки дій та 

видів діяльності зі спостереження, перевірки, моніторингу та аналізу і 

спрямовується на: запобігання, виявлення та припинення дій, що суперечать 

встановленим законодавством України та міжнародно-правовими актами 

нормам, правилам і стандартам у сфері прав і свобод людини та громадянина; 

надання відповідних пропозицій щодо вдосконалення цієї діяльності шляхом 

виявлення та усунення відхилень і причин, що порушують права та свободи 

громадян. 

Сумлінне виконання завдань і дотримання принципів здійснення 

відомчого контролю за забезпечення прав і свобод громадян в діяльності поліції 

зменшить рівень правопорушень та підвищить ефективність її роботи. До 

завдань відомчого контролю за діяльністю поліції у контексті забезпечення прав 

і свобод громадян відносяться: 1) перевірка та аналіз стану дотримання 

поліцейськими чинного законодавства та виконавської дисципліни; 

2) встановлення фактичного стану, якості та ефективності виконання 

покладених на них завдань, функцій та обов’язків, реалізації наданих прав; 

3) спостереження за дотриманням прав, свобод і законних інтересів 

поліцейських, рівнем їх соціального забезпечення; 4) попередження, виявлення 

та припинення правопорушень серед поліцейських, встановлення передумов 

щодо притягнення винних до відповідальності; 5) встановлення причин і умов, 

що сприяють вчиненню правопорушень поліцейськими, недотримання 

встановлених обмежень, порушення прав, свобод та законних інтересів 

фізичних осіб, прав та законних інтересів юридичних осіб і розроблення заходів 

щодо зменшення їх негативного впливу та викорінення; 6) своєчасне, повне і 

об’єктивне інформування населення про діяльність поліції, вивчення 

громадської думки про її роботу; 7) визначення та оцінювання ефективності 

стилю і методів роботи поліції; 8) виявлення позитивного досвіду і 

використання його на практиці; 9) надання практичної допомоги в усуненні 

виявлених недоліків. 

Основними напрямами підвищення ефективності контролю є: чітке 

визначення об’єкта та предмета; перегляд системи контролюючих органів, 

усунення паралелізму та дублювання в їх роботі, законодавче закріплення їх 

вичерпного переліку і правового статусу; створення координаційного органу в 

сфері контрольної діяльності; розроблення механізму взаємодії контролюючих 

органів між собою; подальша деталізація в нормативних актах принципу 

законності, відповідно до якого контроль може здійснюватися тільки: 

а) компетентними органами (посадовими особами); б) в межах їх контрольних 

повноважень; в) з дотриманням процедур (строків, форм, методів тощо) 

контролю; г) удосконалення законодавчого закріплення і оформлення 

результатів контролю (зібраної інформації, підтвердження її легітимності 

тощо) [6, с. 88–90]; посилення відповідальності контролюючого перед 
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підконтрольним за достовірність результатів контролю, відпрацювання 

механізму захисту останнім своїх прав. 

Численні та різноманітні завдання поліції, пов’язані переважно із 

правами, свободами та інтересами фізичних і юридичних осіб, потребують 

адекватних підходів до створення відповідної системи відомчого контролю у 

цій сфері як найефективнішого засобу забезпечення законності та дотримання 

прав і свобод громадян, їх діяльності, ефективність якого залежить від чіткого 

законодавчого визначення завдань контролю та похідних від них функцій і 

повноважень його суб’єктів. Удосконалення відомчого контролю у цій сфері 

потребує належного організаційного забезпечення здійснення контролю та 

відповідного правового забезпечення діяльності в сфері виконання контрольних 

функцій, а також інформаційно-аналітичного забезпечення і науково 

обґрунтованого кадрового забезпечення контролюючих органів. Посилення 

поваги поліцейських до прав та свобод громадян, оприлюднення міжнародних 

документів та механізмів дотримання прав людини і особливостей певних 

категорій цих прав дасть змогу поліцейським правильно діяти у типових 

професійних ситуаціях певного ґатунку, а також наближуватиме їх діяльність у 

відповідність до міжнародних норм у галузі прав людини. 
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В.І. Приходько, 

науковий співробітник відділу спеціального транспорту 

 науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого 

одягу Державного науково-дослідного інституту МВС України, 

здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

МВС УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

За роки незалежності в Україні для забезпечення умов її сталого розвитку, 

гарантування прав та свобод громадян, реалізації національних інтересів 

надзвичайно актуальним є створення ефективної системи національної безпеки, 

яка повинна відповідати викликам і загрозам сьогодення та взаємодіяти з 

сучасними системами всесвітньої та регіональної безпеки, а також розвиватися 

на основі якісного вітчизняного законодавства, яке б не суперечило і 

відповідало міжнародному праву. 

Слід зазначити, що певна увага окремим питанням досліджуваної теми 

приділена у працях В. Абрамова, В. Білоуса, В. Богдановича, В. Горбуліна, 

А. Дацюка, О. Дзьобана, І. Завидняка, А. Качинського, О. Користіна, O. Ліпкана, 

Р. Марутяна, О. Масензова, Р. Мошинського, Н. Нижник, П. Петрова, 

Г. Ситника та інших дослідників, які висвітлюють загальні питання 

забезпечення національної безпеки України. 

Поняття національної безпеки є багатоплановим, під яким розуміють 

захищеність життєво важливих інтересів людини й громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони 

здоров'я, охорони дитинства, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної 

політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та 

інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення та інші 

важливі питання життєдіяльності суспільства, що охоплюють національні 

інтереси [1]. 

Законодавчо-правову основу забезпечення національної безпеки України 

становлять Конституція України, Закони України «Про національну безпеку 

України», «Про інформаційну безпеку України», «Про Раду національної 

безпеки і оборони України», «Про службу безпеки України» тощо, а також інші 

нормативно-правові акти державних органів влади й управління; міжнародні 

договори й угоди, укладені чи визнані Україною. 

Розглядаючи дану проблематику окремо слід зауважити, що відповідно до 

ст. 3. Закону України «Про основи національної безпеки України» об’єктами 

національної безпеки є: людина і громадянин – їхні конституційні права і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне 

середовище і природні ресурси; держава – її конституційний лад, суверенітет, 

територіальна цілісність і недоторканність [1]. 

Ст. 4. Закону України зазначеного закону суб’єктами забезпечення 

національної безпеки визначає Президента України; Верховну Раду України; 

Кабінет Міністрів України; Раду національної безпеки і оборони України; 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк 

України; суди загальної юрисдикції; прокуратуру України; місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування; Збройні Сили України, 

Службу безпеки України та інші військові формування, утворені відповідно до 

законів України; громадян України, об’єднання громадян [1].  

Сьогодні діяльність органів та військових формувань системи 

Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення національної 

безпеки, зокрема щодо протидії її загроз, є багатоаспектною та 

багатофункціональною, а також носить досить складний характер. На відміну 

від СБУ зазначені підрозділи не є спеціальними органами, покликаними 

безпосередньо гарантувати належний рівень національної, але є об’єктом 

захисту саме національних інтересів. Сфера забезпечення національної безпеки 

органами та військовими формуваннями системи Міністерства внутрішніх 

справ України містить у собі декілька груп суспільних відносин, зокрема 

організацію боротьби зі злочинністю (у тому числі й з організованою); 

забезпечення громадської безпеки; режиму проживання тощо. 

Нормативні акти, що регулюють діяльність органів та військових 

формувань системи Міністерства внутрішніх справ України щодо національної 

безпеки, покладають на них низку завдань, до яких належать: гарантування 

особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів; 

охорона й забезпечення громадського порядку; запобігати правопорушенням та 

їх усунення; забезпечення громадської безпеки та безпеки дорожнього руху; 

захист усіх форм власності від злочинного посягання; виявлення й розкриття 

злочинів, розшук осіб, які їх скоїли; захист природного середовища; виконання 

кримінальних покарань і адміністративних стягнень та гарантування безпеки 

інших цінностей особи, суспільства і держави. 

Для безпосереднього виконання цих завдань органам та військовим 

формуванням системи Міністерства внутрішніх справ України надається 

відповідна система прав і функціональних обов’язків, діяльність яких містить 

низку організаційно-правових форм, що характеризуються специфічними 

ознаками й призначеннями, а саме: адміністративну, профілактичну, 

оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну 

функції. Усі функції нерозривно пов’язані між собою й утворюють єдиний 

комплекс діяльності органів та військових формувань системи Міністерства 

внутрішніх справ України щодо охорони громадського порядку, забезпечення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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громадської безпеки та боротьби зі злочинністю як головною загрозою цим та 

іншим об'єктам національної безпеки [2, c. 85] 

Основними функціями органів та військових формувань системи 

Міністерства внутрішніх справ України із забезпечення національної безпеки 

України згідно з чинним законодавством є: 1) забезпечення особистої безпеки 

громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; 2) боротьба з 

організованою злочинністю: виявлення і припинення діяльності організованих 

злочинних груп, банд, інших злочинних формувань з міжрегіональними й 

міжнародними зв'язками, а також контрабандистських у групувань, котрі 

спеціалізуються на наркобізнесі, встановлення їх корумпованих зв'язків в 

органах влади; 3) боротьба з економічною злочинністю в найбільш 

криміногенних і важливих для економіки України сферах, перш за все 

кредитно-фінансовій і банківській; 5) боротьба з корупцією, білокомірцевою 

злочинністю; 6) боротьба з нелегальною міграцією; 7) боротьба з тероризмом та 

іншими формами екстремізму; 8) охорона громадського порядку та 

забезпечення громадської та особистої безпеки; 9) участь у забезпеченні 

екологічної безпеки (забезпечення карантинних заходів, режиму надзвичайного 

стану при катастрофах різного походження тощо); 10) участь у забезпеченні 

інформаційної безпеки; 11) участь у забезпеченні міжнародної безпеки 

(організація співробітництва з міжнародними організаціями з проблем 

національної безпеки, участь у миротворчих, рятувальних і гуманітарних 

операціях під егідою ООН, ОБСЄ). 

При цьому вся їх діяльність щодо забезпечення національної безпеки має 

бути спрямована на захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави, при якій забезпечується стабільний 

розвиток суспільства, своєчасне виявлення, відвернення і нейтралізація 

реальних і потенційних загроз національним інтересам [3, с. 21]. 

Однак, повноцінний розвиток Української держави неможливий без 

створення єдиної стійкої та функціональної системи Міністерства внутрішніх 

справ України, роль якого полягає у створенні умов розвитку безпечного 

середовища життєдіяльності як основи безпеки на території України. 

Важливим кроком у даному напрямі наразі стала «Стратегія розвитку 

органів внутрішніх справ України», у процесі реалізації якої Міністерство 

внутрішніх справ України реформовано в орган управління в системі 

центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування державної 

політики у таких сферах: забезпечення охорони прав людини та основних 

свобод, інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; підтримання 

публічної безпеки та порядку; надання поліцейських і адміністративних 

послуг; захист державного кордону та охорони суверенних прав 

України; організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і ліквідація їх наслідків; міграції і громадянства [4]. 
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Отже, позбавившись статусу «міністерства міліції», Міністерство 

внутрішніх справ України стало багатопрофільним цивільним відомством 

європейського типу, що координує діяльність органів, які реалізують державну 

політику у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього 

руху, охорони та оборони особливо важливих державних обʼєктів. 
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ПРАВА ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ 

 

Питання захисту прав інвалідів в Україні дуже болюче. Від  дня 

незалежності у нашій державі кількість людей із обмеженими можливостями 

щороку зростає. Якщо у 1991 р їх було більше двох мільйонів, то на сьогодні 

цифра зросла майже на 50%. Не останню роль у цій прикрій статистиці відіграє 

неоголошена війна на Донбасі. У зв’язку з такими подіями, з зони проведення 

АТО, повертаються військовослужбовці,і як наслідок такого повернення - 

отримання інвалідності. Також є велика кількість простих мирних жителів, які, 

на жаль, потерпіли внаслідок проведення АТО, відповідно до такої 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15


 117 

імплементації питання захисту людей з обмеженими можливостями буде дуже 

актуальним найближчим часом. 

Загалом в Україні проживає близько 3-х мільйонів людей з обмеженими 

можливостями. Для їх захисту в нашій державі є цілий ряд законів та положень, 

які передбачають різноманітні види допомоги, соціальну підтримку та 

реабілітацію людей-інвалідів, однак де-факто багато норм застосовується з 

порушенням. Більшість людей  з обмеженими можливостями  залишаються  

поза  увагою  держави. Інваліди й досі стикаються зі зневагою, заборонами які 

впродовж історії людства стримували соціальний розвиток цієї категорії членів 

суспільства, «відсторонилися» від нього [1]. 

На нашу думку, більше уваги даному питанню приділяють саме 

волонтери, громадяни України та іноземні організації, а не уряд і посадові 

особи, котрі власне і мали би тим займатися. Контроль над державними 

органами які повинні допомагати інвалідам в Україні здійснює Уповноважений  

Верховної  Ради з прав людини. Це питання  яким займається одразу декілька 

підрозділів. Один займається питаннями соціально-економічного захисту людей 

з обмеженими можливостями; другий підрозділ займається питанням боротьби з 

дискримінацією. Відповідно до внесених змін до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в України» особою з інвалідністю вважається 

«особа  зі  стійким розладом функцій організму, що   при  взаємодії  із  

зовнішнім  середовищем  може  призводити до обмеження її життєдіяльності, 

внаслідок чого держава зобов'язана  створити  умови  для  реалізації  нею  прав 

на рівні з іншими  громадянами  та забезпечити  її  соціальний  захист» [1]. 

Проте ця стаття не гарантує  його застосування на практиці. Держава не 

вживає належних захистів, спрямованих на заохочення поваги до гідності осіб з 

інвалідністю, виховання належного ставлення до них. 

Порушуються права молодих людей з обмеженими можливостями, що 

перебувають в державних закладах системи соціального захисту населення .  

Після 18 років, а в деяких випадках з 21 року (згідно з чинним 

законодавством) молодь з  інвалідністю з будинків- інтернатів переводиться в 

психіатричні будинки та будинки-інтернати для людей похилого віку, та 

інвалідів системи Міністерства соціальної політики. Перебуваючи у цих 

закладах протягом всього життя, вони приречені на повну ізоляцію. 

Існуюча в Україні практика «поміщення» молоді з інвалідністю до 

інтернатних державних закладів перешкоджає їх інклюзії, оскільки вони 

утримуються відокремлено від інших членів суспільства , що створює бар’єри у 

реалізації їх прав. Вони стають залежними від існуючої системи і не можуть 

зайняти місце в суспільстві як повноправні громадяни з можливостями доступу 

до освіти, працевлаштування та самостійно контролювати своє власне життя [2]. 

Так, щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, не містить 

аналізу щодо становища молоді з інвалідністю в Україні [3]. Складається 

враження що цієї вікової групи населення не існує. Формуючи політику, 
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держава не враховує потреби молоді з інвалідністю і таким чином виключає їх 

із життя суспільства. Відсутність статистики щодо цієї вікової групи, незнання 

проблем говорить про те, що існуюча державна політика та система не є 

інклюзивною [4]. 

На сьогодні не існує державної стратегії щодо забезпечення прав жінок з 

інвалідністю згідно зі стандартами Конвенції ООН про права інвалідів.  

Жінки та дівчата з інвалідністю нерідко зазнають дискримінації і не 

завжди можуть скористатися своїми правами. Особливо це стосується жінок з 

психічними та розумовими порушеннями, які знаходяться у соціальних 

закладах опіки та у сім’ях, які зазнають насильства, наруги та жорстокого 

поводження, не маючи можливості самостійно відстояти свої права. 

 Слід також зазначити, що обсяг допомоги, яку отримують люди з 

фізичними вадами на сьогодні дуже маленький. Діють нормативні акти, які 

мають сприяти людям з фізичними вадами у вирішенні їхніх проблем. Щодо 

виконання цих актів,потрібно звертатися до місцевих органів влади та місцевого 

самоврядування. Отже, контролюючий орган з дотримання прав інвалідів в 

Україні  існує, але цього для того, щоб достатньо або повністю захистити людей 

з обмеженими можливостями, насамперед проблему слід вирішувати на 

законодавчому рівні [5]. 

Потрібні суттєві зміни в законодавстві. Потрібно чітко викласти 

положення Конвенції ООН про права інвалідів в термінах національного 

законодавства. Також потрібно закрити проблематичні «прогалини» в 

законодавстві, тобто норми: 

- Про реабілітацію інвалідів 

- Про працевлаштування  

- Про інклюзивну освіту  

-  Про правову допомогу 

Тобто все чого в нас на даний час немає. 

В Україні відсутня і цілісна державна політика щодо забезпечення та 

реалізації прав людей з обмеженими можливостями, їх включення в життя 

суспільства. Державна політика з питань репродуктивного здоров’я не 

розглядає цю групу суспільства як цільову[5]. 

Необхідними є зміни на рівні конституційного законодавства України. 

Забезпечити виконання, включаючи відповідне фінансове забезпечення 

Національного плану дії з реалізації Конвенції про права інвалідів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ, 

ЩО НАДАЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 

 

Одним із пріоритетних напрямів адміністративної реформи в Україні слід 

вважати діяльність щодо удосконалення надання адміністративних послуг. 

Варто зазначити, що з точки зору правового забезпечення інститут 

адміністративних послуг в Україні, регламентований законодавчо у положеннях 

профільного закону «Про адміністративні послуги», яким встановлено загальні 

засади та гарантії надання адміністративних послуг органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. Однак, відповідний закон не містить положень, 

які б детально описували процедури надання адміністративних послуг, і це 

цілком логічно з огляду на специфіку діяльності та адміністративно-правового 

статусу, в першу чергу, органів виконавчої влади. Між тим, порядки надання 

адміністративних послуг та їх переліки, затверджуються на відомчому рівні 

інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг, що 

прямо випливає із положень профільного закону.  

Аналізуючи ж положення профільного закону стосовно організаційного 

забезпечення, звернемо увагу на законодавчо-визначені способи надання 

адміністративних послуг, зокрема на діяльність центрів надання 

адміністративних послуг, що функціонують за принципом єдиного вікна як 

робочі органи або відокремлені структурні підрозділу органу публічної 

адміністрації. Другий спосіб передбачає застосування Єдиного державного веб-

порталу адміністративних послуг у якості інформаційного веб-ресурсу, що 
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інтегрується із офіційними веб-порталами адміністративних органів у частині 

використання електронних сервісів.  

Відтак чинним законодавством створене належне правове підґрунтя 

удосконалення діючих практик надання адміністративних послуг органами 

публічної адміністрації, в тому числі поліцейськими органами. 

На сьогоднішній день адміністративні послуги надають органи публічної 

адміністрації як і цивільного, так і правоохоронного спрямування. Серед 

правоохоронних органів, що надають адміністративні послуги, вагоме місце, 

враховуючи широкий спектр функцій та повноважень, посідають органи 

Національної поліції України, як центрального органу виконавчої влади 

діяльність якого координується Міністерством внутрішніх справ. Стаття 2 

закону «Про Національну поліцію» встановлює основні завдання поліції, що 

безпосередньо здійснюються шляхом надання поліцейських послуг в залежності 

від сфер. Проте у відповідному законі відсутні положення, які б розкривали та 

деталізували саме поліцейські послуги як адміністративні. 

Щодо визначення адміністративної послуги, яка надається поліцейськими 

органами, на наш погляд, цілком слушним виступатимуть пропозиції 

С. Шатрави та Л. Іванової. Так, С. Шатрава інтерпретує адміністративну 

послугу органів внутрішніх справ як результат публічно-владної діяльності 

органу чи підрозділу Міністерства внутрішніх справ, 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) [1]. Л. Іванова 

трактує адміністративну послугу в діяльності органів внутрішніх справ як 

систему здійснення органами чи підрозділами Міністерства внутрішніх справ 

комплексу різноманітних заходів правового та організаційного характеру, що 

забезпечують юридичне оформлення дотримання прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб за їх заявою [2]. 

О. Циганов трактує адміністративну послугу у сфері правоохоронної 

діяльності як передбачену законом публічно-владну діяльність 

правоохоронного органу держави, здійснювану за заявою фізичної або 

юридичної особи щодо створення організаційних умов для реалізації її прав, 

свобод і законних інтересів та/або виконання покладених на неї законом 

обов’язків у правоохоронній сфері, шляхом прийняття та документального 

оформлення відповідного адміністративного акту, який має індивідуальне 

призначення та зовнішню сферу застосування. При цьому до характерних 

особливостей адміністративних послуг у сфері правоохорониавтор відносить: 

послуги є одним із різновидів адміністративної діяльності правоохоронних 

органів; надання цих послуг правоохоронними органами ґрунтується й випливає 

з правоохоронних функцій; підвищений рівень суспільної небезпечності 

предметів матеріального світу, пов’язаних із більшістю цих послуг та 

можливість протиправного використання споживачами цих послуг набутих 
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можливостей; безпосередня залежність безпеки суспільства від прийнятого 

рішення щодо надання (або відмови у наданні) цих послуг; посилені вимоги 

контролю за процедурою надання цих послуг та підвищений рівень 

відповідальності за її порушення; підвищені вимоги до суб’єктів звернення за 

отриманням цих послуг (а саме до їх правоздатності). 

Правове регулювання адміністративних послуг органів поліції 

здійснюється у низці підзаконних актів, серед яких однією з основних виступає 

Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної 

міграційної служби, і розміру плати за їх надання», якою затверджено 32 

адміністративні послуги та 12 інших послуг, розмір адміністративного збору 

(плати) та центральні, територіальні органи, їх структурні підрозділи 

відповідальні за надання відповідних послуг [3]. 

Важливу роль у організаційному плані надання адміністративних послуг 

органами поліції відіграють сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, а 

саме головний, регіональні та територіальні. Головний сервісний центр МВС 

функціонує як головний міжрегіональний територіальний орган з надання 

сервісних послуг [4], регіональні сервісні центри МВС діють як територіальні 

органи МВС, а територіальні сервісні центри виступають у якості їх 

структурнихпідрозділів [5]. 

Наразі сервісними центрами МВС надається низка адміністративних 

послуг [6]. 

Відзначимо, що вичерпна інформація щодо порядків (правового 

регулювання, суб’єкта, строків, переліку документів) надання кожної з 

вищеперерахованих послуг міститься у інформаційних та технологічних 

картках, затверджених наказами МВС. 

Слід звернути увагу на те, що сервісні центри МВС крім адміністративних 

послуг, також надають інші послуги, такі як: 

- перевірка свідоцтва про реєстрацію авто; 

- надання довідки про несудимість; 

- здійснення технічного контролю; 

- надання витягу з Єдиного державного реєстру МВС; 

- оформлення документів для виїзду за кордон; 

- переобладнання транспортного засобу в спеціалізований учбовий; 

- організація з оцінки відповідності переобладнаних транспортних 

засобів [7].   

Між тим, сервісні центри МВС надають як і адміністративні так і інші 

послуги, що загалом охоплюються терміном сервісні. Ще у 2015 році КМУ було 

внесено до ВРУ законопроект «Про сервісні послуги та сервісні центри 

Міністерства внутрішніх справ України» [8], у якому сервісна послуга – це  

результат здійснення центром з надання сервісних послуг повноважень, 

визначених цим Законом, спрямований на задоволення потреб фізичних та 
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юридичних осіб, які, в свою чергу, включають адміністративні послуги та інші 

послуги, що надаються центром з надання сервісних послуг. Статтею 10 «Види 

сервісних послуг та плата за їх надання» відповідного законопроекту 

передбачено надання 8 адміністративних та 41 інших послуг. 

Таким чином, правове регулювання сфери надання адміністративних 

послуг органами Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ 

здійснюється на підзаконному рівні, здебільшого відомчими наказами МВС. 

Загальний перелік платних послуг, в тому числі адміністративних, які 

надаються структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції, Державної міграційної служби затверджено постановою 

КМУ, однак аналогічного систематизованого переліку безоплатних 

адміністративних послуг не існує.  

Поряд з тим, варто відзначити законопроект «Про сервісні послуги та 

сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України», як такий, що ввів 

розмежування сервісних послуг поліції на адміністративні та інші. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ – НАЙГОЛОВНІША 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ УКРАЇНИ 
 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод 

людини. У 1991 році Україна, ставши незалежно державою, зробила перший 

крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права. 

Так в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам 

людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є 

вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними. Згідно статті 22 Основного Закону держави 

права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 

вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. Ч. 3 ст. 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та 

обсягу існуючих прав і свобод. 

Для розуміння сутності прав людини потрібно засвоїти, що людина – ціль, 

а не засіб. В такому разі, коли ми говоримо, що людина – ціль, а не засіб, то 

маємо на увазі вимогу до суспільства і держави щодо охорони прав і свобод 

кожної людини. 

Права будь-якої людини є універсальними (тобто, вони належать усім 

людям в будь-яких ситуаціях незалежно від соціального 

становища), вродженими (тобто, вони вже належать кожній людині лише за 

фактом народження) і невід'ємними (це означає неможливість позбавити 

індивіда цих прав чи неможливість його добровільної відмови від цих прав). 

Спрощено права людини характеризуються трьома головними рисами: 

1. Кожна влада має обмеження для своєї діяльності. 

2. У кожної людини є своя суверенна сфера, в яку ніяка влада не може 

втручатися. 

3. Кожна людина може виступити проти держави або іншого індивіда з 

метою захисту своїх прав. 
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В соціально-правовій практиці права можуть обмежуватися з метою 

захисту інших соціальних цінностей. Наприклад, заборона пропаганди расизму 

або закликів до бунту обмежують свободу слова; деякі заходи правоохоронних 

органів обмежують таємницю приватного життя, тощо. Важливо те, що таке 

втручання в сферу особистих прав не може бути свавільним й встановлюється 

вимогами закону. В демократичній державі умови, за яких права людини 

можуть бути обмежені, детально визначені в Конституції. Так у статті 64 

Конституції України встановлено, що «В умовах воєнного або надзвичайного 

стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням 

строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, 

передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 61, 52, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61. 

62, 63 цієї Конституції». 

Права людини і громадянина в Україні можуть обмежувати тільки у 

випадках, прямо передбачених Конституцією і з метою: 

– врятування життя людей та майна; 

– запобігання злочинові чи його припинення; 

– забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, 

громадського порядку, економічного добробуту; 

– забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту 

репутації або прав і свобод інших людей; 

– запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно. 

Фундаментальний характер прав людини означає, що будь-яке втручання 

державної влади у реалізацію ваших прав має бути чітко юридично 

закріпленим, відповідати положенням Конституції та бути обґрунтованим. 

Крім того, надзвичайно важливо розмежовувати поняття «прав людини» і 

«свобод людини», які є схожими за своїм виникнення та кардинально різними за 

способом захисту та реалізації. 

Свободи людини – це сфери діяльності людини, в які держава не має 

втручатися. Вона лише окреслює за допомогою правових норм кордони, 

територію, на якій людина діє за своїм вибором і на власний розсуд. Разом з 

тим, держава має забезпечити захист цих кордонів від втручання інших осіб.  

На відміну від поняття «свободи людини», в «правах людини» фіксується 

конкретна сфера, напрямок діяльності індивіда. При цьому держава зобов'язана 

забезпечити та захистити законні дії людини в зазначеній сфері. В цьому 

випадку вже не пропонується можливість вибору варіанту діяльності всередині 

цього права. Цим правом можна скористатися, реалізувати його чи ні, оскільки 

право не є обов’язком 

Дотримання прав людини є ключовою національною ідеєю усіх 

демократичних країн світу. Незалежно від обраної формули національної ідеї, в 

її центрі має знаходитися людина, її інтереси, дотримання прав і свобод.  

Незважаючи на те, що Україна ратифікувала більшість найважливіших 

міжнародних актів в сфері прав людини – Загальну декларацію прав людини, 
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Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Факультативний 

протокол до нього 1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права 1966 р., Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації 1965 р., Конвенцію про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенцію про права дитини 1989 р., 

Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. та інші, – їх дія на 

території нашої держави потребує підвищення їх дієвості. 

В цьому випадку на перший план має виступати робота громадських та 

правозахисних організацій, які зобов’язані нагадувати владі про взяті на себе 

зобов’язання щодо забезпечення стандартів з прав людини. 

В цілому потрібно підкреслити, що з метою забезпечення дотримання в 

державі прав і свобод людини і громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях влади 

та кожним громадянином було високо усвідомлена важливість дотримання прав 

і свобод людини. 

Беззаперечно, надзвичайно важливо, щоб нові проекти нормативно-

правових актів, які вносяться до парламенту, а також зміни, які пропонуються 

внести до чинного законодавства, в жодному разі не звужували змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод. 

За визначенням Вольтера: «Свобода полягає в тому, щоб залежати тільки 

від законів». Тому головна функція органів державної влади та правозахисників 

в напрямку забезпечення прав та свобод людини – це забезпечення 

верховенства права й справедливого судочинства. В цьому процесі надзвичайну 

роль грає забезпечення прямої дії Конституції України – як головного 

документу держави. 

При цьому саме права людини мають стати (і тільки вони можуть бути) 

міцним фундаментом новітньої України – її справжньою, не видуманою 

національною ідеєю, – що об'єднає усіх громадян в український народ і соціум, 

в якому комфортно жити кожній людині, а громадяни пишатимуться своєю 

державою. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, 

ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ТАЄМНИЦІ ОСОБИСТОГО ТА 

СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ  
 

На сучасному етапі розвитку української державності, на шляху до 

формування громадянського суспільства та розбудови правової держави 

актуальним залишається питання справжньої поваги до людини та її особистих 

прав і свобод, задекларованих у Конституції України. 

 Конституційні принципи не завжди знаходять своє втілення в правому 

житті нашого суспільства, але вони встановлюють ціннісні орієнтири, які дозво-

ляють використовувати «антропоцентричні виміри» до держави, її інституцій та 

права в цілому, визначаючи ступінь їхньої зрілості та розвиненості відповідно 

до загальноцивілізованих поглядів на права людини. Закріплений у Конституції 

України обсяг прав і свобод людини в сукупності з гарантованою можливістю їх 

реалізації є одним із чинників, які визначають ступінь сформованості 

громадянського суспільства.  

Необхідно мати на увазі, що конституційні права і свободи надають 

людині, поряд із можливістю брати участь в керуванні державою, змогу 

дистанціюватись від держави завдяки визнаному за людиною права на самовиз-

начення приватному життя. Разом з тим, у сучасних умовах ідея правової 

охорони недоторканості приватного життя набуває більш глибокого сенсу та 

усвідомлення цінності зазначеного права завдяки посиленню «деприватизації» 

особистої сфери людини.  

Останнє явище детерміноване тим, що інформація про особистість 

починає розглядатись як економічно вигідний товар та джерело влади, а сучасні 

науково-технічні досягнення надають необмежені можливості для накопичення 

та використання такої інформації, як своєрідного знаряддя соціального 

контролю й маніпулювання людською поведінкою.  

Найбільш актуальною і повсякденною загрозою приватного життя 

людини є активний розвиток комунікацій, особливо мережі Інтернет, створення 

комп’ютерних систем персональних даних, які є особливою групою відомостей 

про її приватне життя. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють збирати, 

обробляти, зберігати та розповсюджувати інформацію про приватне життя 

індивіда не тільки відповідним державним організаціям та службам, а й 
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приватним особам. В той же  час науково-технічний прогрес у сфері 

інформатики, надаючи широкі можливості для збирання й аналізу відомостей 

про приватну особу, безсумнівно створює також загрозу неправомірного 

обмеження права на недоторканність її особистого життя, зокрема, у сфері 

кримінального провадження. 

Як відомо, в січні 2017 року у межах розслідування кримінального 

правопорушення щодо подій в Україні у січні-березні 2014 року (під час 

Революції гідності), Печерський районний суд м. Києва зобов’язав оператора 

«Київстар» відкрити доступ для Генпрокуратури до дзвінків клієнтів з метою 

отримання будь-якої інформації, яка цікавить, про телефонні розмови й 

листування. Замість того, щоб отримувати таку інформацію щодо конкретних 

осіб, які підозрюються у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів.  

У лютому 2017 року оператор «Київстар» звернувся до Печерського 

районного суду м. Київ із проханням роз’яснити цю ухвалу, оскільки в ній чітко 

не визначено перелік об’єктів, на які було накладено арешт, та містила вимогу 

щодо арешту інформації, що не передбачено чинним законодавством України. 

Апеляційний суд міста Києва від 19.07.2017 року задовольнив апеляційну 

скаргу оператора «Київстар». Суд апеляційної інстанції визнав незаконною 

ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 07.04.2017 року. Це 

підтверджується рішенням Апеляційного суду міста Києва, яке розміщено в 

реєстрі судових справ [1].  

У той же час адвокат О. Бабич зазначає, що вони виграли апеляцію, в якій 

просили від судді першої інстанції роз’яснити свою постанову про арешт 

обладнання. Але доступ слідчим до всього обладнання «Київстар» з метою 

отримання будь-якої інформації, яка цікавить, про телефонні розмови й 

листування всіх абонентів «Київстар» залишився [2].  

Також, виникають проблеми щодо дотримання прав та свобод людини  

коли працівники правоохоронного органу у своїх клопотаннях до суду на зняття 

інформації,  не зазначають номер телефону, а лише IMEI телефону особи, яка їх 

цікавить. Ці санкції дають можливість у кримінальних провадженнях 

прослуховувати особу, яка ніякого відношення до цього не має.  тобто суд 

безперешкодно санкціонує прослуховування будь-якого телефону який цікавий 

працівникам силового органу, чи відомства, але на підставі одного IMEI можна 

знімати всю інформацію з каналу зв’язку абонента (в тому числі Інтернет 

трафік, розшифровуючи повідомлення в зі скапу, вайбера та інших програм). 

Легалізувати такі прослуховування працівники органів не можуть, але можуть 

легко отримувати інформацію про тих, хто їх цікавить. 

Таким чином, поняття «приватного життя» стає не тільки важливою 

соціологічною категорією, пов’язаною з проблематикою автономної 

життєдіяльності людини, де рушійною силою виступають її приватні інтереси, 

але й набуває чіткого правового й, перш за все, конституційного значення. 
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Аналізуючи право на невтручання у приватне життя, приходимо до 

висновку про необхідність вирішення численних питань, пов’язаних із захистом 

персональних даних особи. Стрімкий розвиток інформаційних систем зумовив 

виникнення досить гострої проблеми, пов’язаної зі збереженням таємниці 

особистого та сімейного життя. Щодо неухильного дотримання прав особи в 

ході діяльності органів, уповноважених розслідувати кримінальні 

правопорушення відповідно до вимог Конституції України, то необхідні 

переконливі процесуальні гарантії для забезпечення законності та 

обґрунтованості під час їх застосування. 
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У статті 54 Конституції України закріплено, що громадянам гарантується 

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків 

України зі світовим співтовариством [1]. 
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Безперечно, важливого значення для розвитку науки має державна 

підтримка наукових установ, проте поняття такої підтримки в Законі України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-

VIII [2] не розкривається. Взагалі на законодавчому рівні, незважаючи на те, що 

дефініція «державна підтримка» використовується дуже часто, її визначення 

міститься лише у Законі України «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 № 540/97-ВР, де 

державна підтримка засобів масової інформації визначається як сукупність 

правових, економічних, соціальних, організаційних та інших заходів 

державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її 

інфраструктури [3]. В інших нормативних актах визначення державної 

підтримки не надається, а вказується або мета такої підтримки, або форми, 

засоби, механізм та інші аспекти її надання.  

Нормативна неоднозначність поняття «державна підтримка» 

обумовлюється відсутністю єдиного наукового тлумачення цього терміну, 

розбіжністю наукових думок стосовно його визначення, спрямованістю 

авторських досліджень щодо надання державної підтримки. Так, за визначенням 

Т.В. Некрасової, державна підтримка – це фінансове, організаційне або інші 

сприяння, що здійснюється по відношенню до певних суб’єктів спеціально 

уповноваженими органами державної влади або місцевого самоврядування з 

метою досягнення відповідних економічних і соціальних цілей, а також 

забезпечення сталого розвитку економічної та/або соціальної сфери [4, с. 27]. На 

думку Д.Л. Лічак, державна підтримка – це механізм стимулювання суб’єктів до 

раціональної та економічно обґрунтованої діяльності [5, с. 407]. С.В. Нікітін 

вважає, що державна підтримка – це збільшення економічної вигоди суб’єкта в 

результаті надходження йому активів від держави (коштів, майна тощо) [6, 

с. 32]. Крім того, в багатьох випадках, науковці, формулюючи визначення 

державної підтримки, зважають на суб’єкта чи галузь, якій вона надається.  

Крім того, і в нормативних актах, і в наукових дослідженнях зустрічається 

ототожнення поняття «державна підтримка» з поняттями «державне 

регулювання», «фінансова підтримка», «державна допомога», «бюджетна 

підтримка», що неодноразово підкреслювалося різними науковцями [7, с. 590; 8, 

с. 86; 9, с. 19]. Причиною такої ситуації, на думку А.С. Даниленка, Ф.В. Іваніної, 

є те, що наявна система державної підтримки в Україні сформувалася 

спонтанно, у міру потреби, і тому не носить системного характеру [10, с. 7]. 

Дійсно, надання державної підтримки в Україні регулюють понад 150 

нормативних актів (що безпосередньо передбачають як надання державної 

підтримки у вигляді видатків державного бюджету, так і встановлюють 

різноманітні пільги, надають право на отримання дотацій, інвестиційних 

переваг, державних гарантій тощо). При цьому систематизованих підходів, 

однозначних критеріїв прийняття рішень про надання державної підтримки 

законодавством України не передбачено.  
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З огляду на аналіз розвитку нормативного регулювання надання 

державної підтримки в України, можна погодитися з тим, що вона формувалася 

спонтанно та безсистемно, без загального визначення основних аспектів 

державної підтримки. При виникненні необхідності підтримати ту чи іншу 

галузь або суб’єкта, законодавцем приймалися рішення про застосування до них 

певних фінансових чи організаційних заходів, які сприяли їх зміцненню та 

розвитку. 

Внаслідок цього, на перший план виступає необхідність дослідження 

теоретичного визначення поняття «державна підтримка».  

Однією з важливих ознак державної підтримки, що визначаються 

науковцями, є те, що вона має стимулюючий характер [5, с. 407; 11, с. 88; 12, с. 

156].  

Наступною ознакою державної підтримки є мета її запровадження. Для 

кожного суб’єкта або галузі, якому (в якій) надається державна підтримка, мета 

своя, але загальною метою для всіх суб’єктів або галузей, яким надається 

державна підтримка, є те, що така підтримка надається для створення 

стимулюючих умов для розвитку певних суб’єктів чи галузі. 

Також досліджуючи ознаки державної підтримки як правового інституту, 

необхідно зупинитися на позиції науковців, які підкреслюють, що така 

підтримка спрямована на фінансове стимулювання, і фактично являє собою 

певні фінансові важелі, які надаються за рахунок коштів бюджетів, тобто 

фактично державна підтримка безпосередньо пов’язана з розподілом, 

перерозподілом та витрачанням публічних фінансових ресурсів [13, с. 250; 14, 

с. 16; 15, с. 9; 9, с. 20].  

Щоб визначитися з власною позицію з цього приводу, необхідно 

дослідити, в яких формах надається державна підтримка. Аналіз нормативних 

актів, дозволяє констатувати, що така підтримка надається переважно у формі 

надання пільг зі сплати податків і зборів, встановлення спеціальних режимів 

оподаткування в порядку, встановленому Податковим кодексом України; 

спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування; надання державних 

гарантій; здешевлення кредитів та запровадження державних програм 

кредитування; підвищення рівня державних замовлень тощо.  

Вичерпного переліку форм державної підтримки немає, а науковці 

пропонують різноманітні підходи до визначення таких форм, що обумовлене 

постійною модифікацією і розвитком форм державної підтримки. 

Проте, незважаючи на єдність думок щодо видів державної підтримки, 

автори розбігаються у підходах щодо визначення їх форм. Незважаючи на це, 

всі науковці доходять згоди щодо того, що джерело фінансового забезпечення – 

кошти бюджету [16, с. 35; 17, с. 238–239; 18, с. 237]. Отже, якщо підтримати 

позицію, що бюджетне фінансування є формою державної підтримки, можна 

зазначити, що така форма підтримки надається виключно з бюджетів, а отже 

можна зазначити, що виходячи зі специфіки бюджетного фінансування як 
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форми державної підтримки, констатуємо, що державній підтримці притаманна 

така ознака, як виділення фінансових активів з бюджетів. 

Наступною формою державної підтримки науковці називають 

фінансування бюджетних програм, і зазначають, що таке фінансування є 

фінансуванням програмних заходів з розвитку певної діяльності, в якій 

зацікавлено суспільство, яке здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів і надає можливість отримати в рамках програми кошти на 

розвиток чи розширення певної діяльності [19, с. 49; 20 с. 113; 21, с. 78]. Таким 

чином, фінансування бюджетних програм як форма державної підтримки 

здійснюється з бюджетів, а отже, можна зазначити, що з огляду на специфіку 

фінансування бюджетних програм як форми державної підтримки, їй 

притаманна така ознака, як спрямованість на фінансове стимулювання 

діяльності певних суб’єктів/певної галузі, яке досягається за допомогою 

виділення фінансових активів з бюджетів. 

Також до форм державної підтримки науковці відносять і субсидії [22, 

c. 65; 23, c. 74; 24; 4, c. 45–46; 14, с. 52].  

Визначаються ще й інші форми прямої державної підтримки, проте нами 

розглянуті найпоширеніші, ті, що визнаються переважною більшістю науковців; 

оскільки метою нашого дослідження є визначення загальних ознак державної 

підтримки, а не детальне дослідження форм такої підтримки. Вважаємо за 

доцільне констатувати, що аналіз форм прямої державної підтримки 

(бюджетного фінансування, публічних закупівель, фінансування бюджетних 

програм, субсидій) свідчить, що державній підтримці притаманна така ознака, 

як спрямованість на фінансове стимулювання діяльності певних суб’єктів, яке 

досягається за допомогою виділення фінансових активів з бюджетів. 

Переходячи до аналізу форм непрямої державної підтримки, нашу увагу 

було зосереджено на податкових пільгах, які, як форми державної підтримки, 

визначаються у багатьох наукових роботах [25, с. 70–71; 26, с. 93; 27, с. 301; 28, 

с. 24].  

Ще однією формою непрямої державної підтримки, що виокремлюється 

широким колом науковців, є надання державних гарантій [14, с. 55; 4, с. 48].  

Наступною формою непрямої державної підтримки, на якій необхідно 

зупинити увагу, є кредитування, яке, як форму державної підтримки, 

розглядають Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко [29, с. 102], І.П. Довбий [30, с. 28], 

С.Б. Єгоричева [31, с. 19], І.О. Трахтенберг [32, с. 56] та інші. Кредит, що 

надається як форма державної підтримки, являє собою надання державними 

банками кредитів на пільгових умовах для активації діяльності певних 

суб’єктів, в діяльності яких зацікавлено суспільство.  

Отже, аналіз основних форм державної підтримки (як прямої, так і 

непрямої) дозволяє зробити висновок, що державній фінансовій підтримці 

притаманна ознака, що вона спрямована на фінансове стимулювання діяльності 

певних суб’єктів/певної галузі, яке досягається за допомогою певних 
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фінансових важелів, що надаються/забезпечуються за рахунок коштів бюджетів, 

тобто безпосередньо пов’язана з витрачанням, розподілом та перерозподілом 

публічних фінансових ресурсів. 

Наступною ознакою державної підтримки, що визначається науковцями, є 

те, що вона надається спеціально уповноваженими органами державної влади 

або місцевого самоврядування [4, с.14; 33, с. 6; 5, с. 410].  

До ознак державної фінансової підтримки також відносять те, що вона 

надається в порядку та за умов, передбачених законодавством [14, с. 35]. Діючі 

нормативні акти детально регламентують процедуру надання державної 

підтримки: критерії, за якими визначаються суб’єкти, що можуть отримати 

державну допомогу, документи, які вони повинні надати, перелік органів, що 

мають повноваження з розгляду цих документів та прийняття рішення щодо 

надання такої підтримки, порядок створення конкурсної комісії та процедуру її 

діяльності (якщо державна допомога надається за конкурсом) і т.ін. Отримати 

державну допомогу суб’єкти, які не відповідають встановленим в законодавстві 

вимогам, не можуть. Отже, ознакою державної підтримки є те, що вона 

надається в порядку та за умов, передбачених законодавством. 

Підсумовуючи зазначене, можна дати наступне визначення, що державна 

підтримка суб’єктів/галузі – це комплекс заходів, спрямований переважно на 

фінансове стимулювання діяльності певних видів суб’єктів/галузі для 

забезпечення соціально-економічного сталого розвитку держави, що 

здійснюється органами державної влади або місцевого самоврядування в 

порядку та за умов, передбачених законодавством, за допомогою розподілу, 

перерозподілу та витрачання публічних фінансових ресурсів шляхом виділення 

фінансових активів з бюджетів (пряма державна підтримка) або використання 

певних фінансових важелів, які забезпечуються за рахунок кошті бюджетів 

(непряма державна підтримка). 

Також, виходячи з вищенаведеного, можна дати наступне визначення, що 

державна підтримка наукових установ – це комплекс заходів, пов’язаний з 

розподілом, перерозподілом та використанням публічних фінансових ресурсів, 

що здійснюється органами державної влади або місцевого самоврядування в 

порядку та за умов, передбачених законодавством, та переважно спрямований 

на забезпечення фінансового стимулювання діяльності наукових установ з 

метою розвитку науки і техніки, як визначального чинника прогресу 

суспільства і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення 

умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної 

та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, 

культурних та інших потреб. 
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

здобувач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету 

права імені Короля Данила Галицького 
 

ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Стаття 3 Загальної декларації прав людини проголошує, що кожна людина 

має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність [1]. Ці права є 

основоположними для кожної людини і є гарантією здійснення права 

переміщених осіб. Права переміщених осіб є однією з актуальних тем сучасних 

досліджень, які обумовлені великою кількістю судових справ, спрямованих на 

всебічний захист прав таких осіб. Статус цих осіб, захист їх прав виникає 

внаслідок здійснення Українською державою заходів, обумовлених гібридною 

війною. Так, 14 квітня 2014 року Указом в.о. Президента України № 405/2014 

введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 

квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 

загрози і збереження територіальної цілісності України» [2]. З дня 

опублікування цього указу на сході країни – частинах Донецької та Луганської 

області почалася антитерористична операція. Наслідком цього стало 

переміщення осіб внутрішньо у державі. Станом на 4 грудня 2017 року за 

даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та 

Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 488 051 

переселенець або 1 210 499 сімей з Донбасу і Криму [3]. 

Поряд із захистом країни виникла необхідність визначити здійснення прав 

осіб, які вимушені були залишити оселі та переїхати до інших регіонів України, 

у зв’язку з чим 20 жовтня 2014 р. приймається Закон України «Про 
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забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [3]. У цьому 

нормативному акті вперше було встановлено, що внутрішньо переміщеною 

особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка 

перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне 

проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону) [3]. Такий підхід сформулював окремий статус 

осіб «внутрішньо переміщена осіб». Введення окремого статусу особи щодо 

внутрішньо переміщених осіб означає поширення на цих осіб усіх прав та 

обов’язків громадян України та окремих спеціальних прав та обов’язків, що 

уточнює здійснення їх прав, зокрема цивільних. 

Перелік цивільних прав внутрішньо переміщених осіб встановлений 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб». Варто виокремити такі цивільні права внутрішньо переміщених осіб: 

право на проживання (ст. ст. 3, 5, 9 Закону); сімейні права (ст. 9 Закону): 

інформаційні права (ст. 9 Закону); право на отримання комунальних послуг (ст. 

91 Закону); право на надання кредитів на придбання земельних ділянок, 

придбання та будівництво житла (ст. 17 Закону); право на проведення 

державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів 

цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування (ст. 9 

Закону). Окремо варто звернути увагу, що визначено особливий порядок 

здійснення спадкових прав. Цивільні права внутрішньо переміщених осіб 

можливо поділити на дві групи: права внутрішньо переміщених дітей та права 

дієздатних переміщених осіб. 

Особливість здійснення сімейних, житлових, спадкових прав внутрішньо 

переміщених осіб обумовлена тим, що механізм їх реалізації пов’язано з 

необхідністю встановлення обов’язково двох юридичних фактів: 1) 

встановлення статусу внутрішньо переміщених осіб (складний юридичний 

факт); 2) встановлення факту народження, смерті фізичної особи (простий 

факт). Якщо перший факт визначається на підставі відповідних документів із 

обліку переміщеної особи, то констатація факту смерті, народження особи, що 

відбулось на окупованої території, або зоні проведення антитерористичної 

операції представляє складність, обумовлену відсутністю офіційних органів 

державної влади України на цих територіях. Тому для встановлення цих фактів 

Цивільний процесуальний кодекс України було доповнено ст. 2571 

«Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або 

смерті на тимчасово окупованій території України», яка діє з 24 лютого 2016 р. 

[5]. Ці зміни надали можливість розглядати справи щодо встановлення факту 

народження та смерті. Так, місцевими судами Донецької області у 2016 р. 

розглянуті такі справи: про встановлення факту народження на території, яка 
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тимчасово не контролюється органами державної влади – 263 справи та про 

встановлення факту смерті особи на території, яка тимчасово не контролюється 

органами державної влади – 283 справи [6]. Наведене означає, що у судовій 

практиці сформовано окремий порядок здійснення цивільних прав внутрішньо 

переміщених осіб. 

Здійснення цивільних прав внутрішньо переміщених осіб має обтяження у 

вигляді встановлення додаткових критеріїв зі здійснення суб’єктивних прав, 

зокрема встановлення фактів смерті, народження у судовому порядку. При 

цьому мова йде все ж таки про обтяження, а не обмеження (що завжди 

пов’язано із певними обмеженнями прав). Таке обтяження має природну 

потребу пов’язану із неможливістю контролю органами державної влади 

України на окупованій території та території проведення АТО. При 

встановленні такого обтяження, держава надає додаткові механізмі у здійсненні 

інших прав, зокрема надання місця проживання, сплати житлово-комунальних 

послуг тощо. У цьому проявляється баланс між інтересами держави та особи. 

Формування окремого законодавства щодо статусу внутрішньо 

переміщених осіб надає можливість стверджувати, що здійснення цивільних 

прав таких осіб має власне правове регулювання, яке представляє сукупність 

норм приватного та публічного права. Для здійснення цивільних прав таких осіб 

визначено окрему процедуру у межах приватного законодавства. Отже, правова 

природа та характеристика здійснення цивільних прав внутрішньо переміщених 

осіб є актуальною проблематикою у юридичній науці, що потребує додаткових 

наукових досліджень. 
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ 

ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Відповідно до ст. 40 Конституції України зазначено, що громадяни 

України мають право звертатися до органів державної влади і місцевого 

самоврядування та встановлено обов'язок органів влади та посадових осіб 

розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді [1]. 

На сьогоднішній день є непоодинокими випадки, коли порушуються 

конституційні права громадян на реалізації їх права щодо звернення до органів 

державної влади. 

У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і 

громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. У 

демократичній, правовій державі кожне право особи, закріплене належним 

чином, забезпечується всією повнотою влади.Особливе місце в системі засобів 

захисту прав, свобод та законних інтересів громадян посідає реалізація їх права 

на звернення. 

 Право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту 

та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод 

громадян. Це право включає дві складові. 

По-перше, звернення громадян є однією з форм участі населення в 

державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю 

активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

По-друге, це спосіб відновлення порушеного права громадянина через 

подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні 

це механізм виконання соціальних обов'язків публічної влади. 

Необхідно зазначити, що організація роботи з розгляду звернень, 

особистого прийому громадян, а також первинний розгляд запитів на доступ до 

публічної інформації є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства 

юстиції України, що забезпечує реалізацію конституційного права громадян на 

звернення до органів державної влади [2 с. 300]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1787#n1787
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Законом України «Про звернення громадян» встановлено умови, за яких 

звернення не підлягають розгляду і вирішенню [3]. Звернення не підлягає 

розгляду, коли воно не підписане автором, у разі відсутності даних про місце 

проживання, а також при анонімності звернення. Також не розглядаються 

повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з 

одного і того ж питання, якщо перше вирішене по суті, а також скарги, терміни 

для подання яких закінчилися, та звернення осіб, визнаних судом 

недієздатними. Не можуть бути предметом оскарження в адміністративному 

порядку рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських 

підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі 

колективної власності, а також рішення вищих державних органів. Скарги на 

такі рішення є предметом розгляду виключно суду. 

Важливим заходом реалізації конституційного права громадян на 

звернення є також особистий прийом громадян. 

Прийом громадян повинен проводитися в усіх державних органах та 

установах, а також за місцем роботи та проживання населення тими 

керівниками та посадовими особами органів та установ, які мають право 

приймати рішення з питань, що входять до їхньої компетенції. 

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються. 

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на 

особистому прийомі неможливо, воно розглядається в тому ж порядку, що й 

письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється 

письмово або усно, за бажанням громадянина [4, с. 808]. 

Якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно 

до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. 

Необхідно зазначити, що органи юстиції та підприємства, установи й 

організації, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, 

розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.  

Отже, в основі Конституції України лежить ліберальна концепція прав 

людини, яка передбачає максимум прав і свобод та мінімум обов'язків. Гарантії 

захисту прав і свобод людини і громадянина забезпечуються і надаються 

національним законодавством. Таким чином, права, свободи й обов'язки 

людини й громадянина, закріплені в Конституції України, їх широта, 

реальність, гарантованість виражають не тільки фактичний та юридичний 

статус особи у суспільстві, а й суть діючої в країні демократії, соціальні 

можливості, закладені в самому суспільному ладі. 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1844#n1844
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ПРАВА ЖІНОК В КИЇВСЬКІЙ РУСІ 
 

Права жінок є однією із найбільш складних правових проблем, які 

з’явилися ще  з часу появи перших державних утворень, і залишається 

актуальною в багатьох державах сучасності. Зміну правового становища жінок в 

українському суспільстві, насамперед, зумовило проголошення незалежності 

України та закріплення на конституційному рівні засад її соціального, 

демократичного та правового розвитку. Отже, аби краще розуміти правовий 

статус жінок в Україні в умовах сьогодення, слід доторкнутися до історії 

становлення та розвитку законодавства про права жінок в часи Київської Русі, з 

якої починалося становлення самостійної української державності. 

Дана проблема є мало дослідженою в науці, адже в Україні небагато 

юридичних праць, які комплексно розкривала правовий статус та права жінкок. 

Можна виокремити праці вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме Н. В. 

Грицяк, Е. А. Плісовської, Н. Л. Пушкарьової, В. М. Рички, І. Я. Терлюка, Я. М. 

Щапова. Основними нормативно-правовими джерелами, на які варто спиратися, 

при дослідженні цієї проблеми, є Руська Правда та церковні статути князів 

Володимира та Ярослава Мудрого. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
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Жінку найчастіше згадують в історичних працях саме як дружину, матір, 

сподвижницю чоловіка, але аж ніяк не політичного діяча. Проте, є деякі жінки, 

які своїм життєвим прикладом зробили вагомий внесок у справу боротьби за 

гендерну рівність між чоловіками та жінками. До таких яскравих постатей 

можна віднести княгиню Ольгу, яка була мудрою правителькою та 

реформаторкою держави, мала дипломатичний хист. Не менш відомими 

особистостями є три дочки Ярослава Мудрого, які стали королевами Угорщини 

(Анастасія), Франції (Анна) та Норвегії і Данії (Єлизавета), які лишили вагомий 

слід в історії цих держав. Відомими діячками свого часу були Анастасія 

Гольшанська, яка жертвувала кошти на видання книги “Пересопницьке 

Євангелія”, та Галшка (Єлизавета) Гулевичівна була засновницею Братської 

школи у Києві. На жаль, навіть жінки високого соціального статусу не мали 

рівні з чоловіками права та можливості щодо участі в адміністративній, 

культурній та політичній діяльності [1]. 

За часів Київської Русі жінки в українській сім’ї користувалася деякою 

автономією та самостійністю, що прослідковується у правах, якими вони були 

наділені, тобто певна сукупність звичаїв, норм, що регулювали та забезпечували 

суспільні та господарські права жінок. 

До прийняття християнства у 988 р. на Русі шлюб розглядався як звичайна 

майнова угода, яку досить-таки просто укласти, але можна із легкістю 

розірвати. На цей період допускалася полігамія, а формами шлюбу були або 

викрадення нареченої, або урочисте приведення відданиці. Таким чином, на 

Русі в дохристиянський період статус жінки  залежав від форми укладення 

шлюбу. Наприклад, при викраденні до неї ставилися як до власності, а от при 

укладені шлюбної угоди взаємини між чоловіком та жінкою здійснювалися на 

основі гуманізму, справедливості, рівноправності та духовності [2, с. 310]. 

Із прийняттям християнства на Русі становище жінки в сім’ї як для того 

часу було на високому рівні, оскільки її права охороняла держава. Наприклад, 

порівняно з римським чи давньогерманським законодавством, де жінки – дочка, 

дружина, мати – завжди потребували опікуна, їх все життя визнавали 

«неправосильними», в Київській Русі за життя чоловіка жінка зберігала своє 

окреме майно, коли чоловік помирав, то її власність жінки не переходила до 

спільної спадщини. Вона  була наділена цивільною дієздатністю, могла стати 

главою сім’ї. Дружина самостійно вела господарство, розпоряджалася 

власністю, укладала різноманітні договори: купівля-продажу, застави, позики, 

дарування та успадкування. У її розпорядженні перебували посаг (придане), 

який визначався батьками нареченої (відносилася білизна, одяг та всілякі 

особисті речі, гроші, худоба) та віно, дарунок нареченого під час заручин [2, 

с.311]. 

Попри всі ці позитивні явища, законодавство Київської Русі все ж таки 

закріплювало нерівність людей і за ознаками статі та соціального статусу. Існує 
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цікавий факт щодо обручки, якими обмінювалися наречені: чоловік отримував 

золоту, а жінка – залізну, що є яскравим проявом гендерної нерівності. 

Покарання за вбивство жінки дещо відрізнялася, ніж за вбивство чоловіка. 

Отже, стягувався штраф у грошовому розмірі на користь князя (віра) та 

винагородження на користь родичів вбитої (головщина), але умови були дещо 

різними. Згідно зі ст.88 Просторової редакції Руської Правди життя жінки 

захищалося лише у 20 гривень, а от за вбивство чоловіка, як свідчить ст.3, 

сплачували 80 гривень у разі вбивства княжого чоловіка чи 40 гривень за 

вбивство простого вільного чоловіка [3, с.34]. Таким чином, вбивство жінки 

прирівнювалося до таких злочинів, як тяжкі каліцтва, відсічення руки, ноги. 

Нерівність між чоловіком та дружиною також прослідковується під час 

розлучення, яке регулювалося церковним статутом князя Ярослава Мудрого. 

Обов’язкове розлучення наступало в разі провини жінки, про це свідчить ст.53 

Просторової редакції Руської Правди, де вказано 6 причин (наприклад, у разі 

зради жінки, замах на вбивство нетрадиційними шляхами). 

Щодо дружини, то вона могла подати на розлучення лише у двох 

випадках, коли чоловік не здатен виконувати свої подружні обов’язки, або 

нічого не приносить у дім, лише з нього виносить [3, с.32]. 

Ряд статей із Руської Правди стосується спадкових прав жінки. Як відомо, 

на Русі існував звичай, за яким спадкувати могли тільки сини. У Київській Русі 

община теж дотримувалася такого принципу, адже була зацікавлена у тому, аби 

багатства її не йшли на сторону, щоб у випадках, коли дівчина виходить заміж 

за хлопця з іншого села, то успадковане нею майно не переходило до цієї 

общини. Наголошувала на тому, що ні мати, ні дочки не можуть претендувати 

на спадщину (ст.93, 95 Просторової редакції Руської Правди). Робився виняток 

лише для бояр та дружинників, які мали право передавати свою спадщину 

дочкам (ст.91 Просторової редакції Руської Правди), головною метою цього 

було те, що вони хотіли залишити маєтки за родовитими сім’ями [4, с.44]. 

Підсумовуючи наведене вище, жінка в Київській Русі мала рівні з 

чоловіками права у цивільному праві, оскільки вона могла самостійно укладати 

деякі договори, чого не можна сказати про кримінальне, спадкове та шлюбно-

сімейне законодавство, де права жінок значно обмежувалися. Навіть, якщо на 

законодавчому рівні за жінками закріплювалися певні права, вони, на жаль, у 

повсякденному житті не реалізовувалися. В Київській Русі також існувала 

соціальна нерівність, яка виходила з соціального походження жінки, оскільки 

закон перш за все оберігав права заможних жінок. 
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Особливо актуальною є проблема створення досконалого механізму 

боротьби з правопорушеннями в сфері державного управління в сфері 

виконання поліцейськими та громадськими формуваннями своїх обов’язків. 

Кожен громадянин повинен нести відповідальність за вчинені ними протиправні 

діяння. Відповідальність за правопорушення, передбачені статтею 185 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) має свої 

особливості. Проблема адміністративної відповідальності громадян за дані 

правопорушення пов'язана з проблемою зловживання з боку працівників 

національної поліції. Саме тому актуальним питанням є вивчення особливостей 

притягнення до відповідальності за даний вид правопорушення. 
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Практика притягнення осіб до адміністративної відповідальності за ст. 185 

КУпАП має багато недоліків, особливо через зловживання з боку поліцейських 

при складанні протоколів про адміністративні правопорушення. 

В протоколі про адміністративне правопорушення мають бути вказані які 

законні вимоги були висунуті працівниками поліції. В багатьох випадках в 

протоколі вказується, що особа  «вчинила злісну непокору законній вимозі 

працівника поліції», при цьому в чому полягали ці вимоги, в протоколі не 

вказується, що є підставою для закриття провадження по справі, у зв’язку з 

відсутністю складу адміністративного правопорушення. У «Практиці розгляду 

судами справ про адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління (статті 185–185-2 КУпАП)» траплялися 

випадки, коли внаслідок незаконних вимог працівників поліції фактично за 

відсутності у діяннях осіб складу адміністративних правопорушень протоколи 

складалися необґрунтовано, чим порушувалися конституційні права та свободи 

громадян. Натомість місцевими судами на підставі цих матеріалів виносилися 

необґрунтовані постанови, що тягло їх скасування. 

Пред’явлення законної вимоги під час охорони громадського порядку має 

здійснюватися у  порядку передбаченому КУпАП [3]. 

Верховний Суд України в узагальненні «Практика розгляду судами справ 

про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління(статті 185–1852 КУпАП)», вказав, що складом даного 

правопорушення виникає під час невиконання законної вимоги, яка 

пред’являється працівниками поліції «під час охорони громадського порядку». 

У підтвердженні цього є і відповідна судова практика [4]. 

Узагальнюючи судову практику, звернувшись до назви розділу КУпАП та 

назви самої  статті 185 КУпАП та цілей законодавця при прийняття вказаної 

норми, слід проаналізувати диспозицію статті 185 КУпАП, яка містить два різні 

склади правопорушення. Перший склад, це «злісна непокора законному 

розпорядженню  або   вимозі працівника поліції при  виконанні ним службових 

обов'язків», тобто відповідальність має наставити за невиконання кожного 

розпорядження чи вимоги працівника поліції, якщо  вони законні та 

пред’являються при виконанні ними службових обов’язків [3]. 

Другий склад правопорушення, це «вчинення таких дій щодо члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні 

громадського порядку». І саме до цих осіб відноситься «у зв’язку з їх участю в 

охороні громадського порядку», оскільки забезпечення виконання вимог цих 

осіб пов'язується тільки якщо вони виконують певну делеговану функцію – 

охорону громадського порядку. 

Також треба приділити увагу і незаконності використання норми даної 

статті працівниками поліції, які за її допомогою отримують законні підстави для 

затримання особи, з метою отримати від неї зізнання у вчиненні якогось 
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злочину. А суди належним чином не перевіряють законності затримання особи  

та законності складання у відношенні неї протоколу про  адміністративне 

правопорушення без урахування всіх обставин справи. 

Відповідно до статті 185 КУпАП таке правопорушення повинно 

проявлятись у відмові від виконання наполегливих, неодноразово повторених 

законних вимог чи розпоряджень працівників поліції при виконанні службових 

обов’язків, або у відмові, вираженій в зухвалій формі, що свідчить про явну 

зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок. Саме це тлумачення є 

визнаним і сьогодні. Так, на нього посилається Конституційний Суд України у 

своєму Рішенні від 11.10.2011 №10-рп/2011 Бажано вести відео фіксацію даного 

протиправного діяння порушника, та зазначити номер камери на звороті 

протоколу, дане відео з конкретними фактами даного протиправного діяння 

може братись судом до уваги при розгляді справи [4]. 

В рамках ст. 31, 32, 34 ЗУ «Про Національну поліцію» рекомендується 

застосувати до порушника такі превентивні поліцейські заходи: 

1) перевірка документів (вимагати в особи пред’явлення документів, що 

посвідчують особу та/або посвідчують відповідне право особи) 

2) поверхнева перевірка та огляд 

3) застосувати відео фіксацію з моменту початку спілкування, і вести її 

при поверхневому огляді, та особистому огляді в Управлінні поліції в 

присутності понятих. якщо порушник не виконує законні вимоги співробітника 

поліції, поліцейський уповноважений застосувати заходи примусу відповідно до 

ст. 42, 43, 44, 45, 46 ЗУ «Про Національну поліцію» [2].  

Якщо порушник відмовився надавати документ, що посвідчує особу до 

огляду, в подальшому, в рамках адміністративного затримання, можна провести 

особистий огляд речей передбачений ст. 264 КУпАП і якщо даний документ 

буде виявлено, встановити за допомогою нього особу порушника. 

Для особистого огляду потрібно залучити 2-х понятих тієї ж статі, що й 

порушник. Про особистий огляд робиться відповідний запис у протоколі про 

адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне 

затримання. Якщо були очевидці події, бажано внести їх в адміністративний 

протокол, як свідків. 

Також необхідно розуміти, що злісна непокора передбачає відсутність 

застосування фізичної сили з боку порушника. В разі її застосування, це буде не 

адміністративне правопорушення, а склад злочину за ст. 342 КК України «Опір 

представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену 

громадського».  

В разі опору для документування факту злочину рекомендую залучити до 

процесу очевидців, відібравши в них пояснення, або контактний номер 

телефону, щоб їх можливо було залучити до процесу, як свідків в подальшому 

досудовому розслідуванні та судовому розгляді. 
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Отже, враховуючи викладене, необхідно виділити такі особливості 

адміністративної відповідальності за злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі працівника поліції при виконанні ним службових 

обов'язків, а також вчинення таких же дій щодо члена громадського формування 

з охорони громадського  порядку і державного кордону або військовослужбовця 

у зв’язку з їх участю в охороні громадського порядку: суб’єкти несуть 

відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених 

статтею 185 КУпАП, на засадах, передбачених КУпАП. Проблема 

адміністративної відповідальності осіб за дані правопорушення тісно пов'язана з 

проблемою зловживання з боку робітників поліції. Дана проблема потребує 

подальшого вдосконалення норми та підвищення професійного рівня 

працівників поліції щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, оскільки саме вони виступають в ролі доказовою бази, яка має 

відповідати вимогам законності. 
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CТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ  

 

Зростання значення промислової власності у світовій економіці зумовлює 

становлення ефективної кримінально-правової охорони прав на об’єкти 

промислової власності (далі – ОПВ). Оскільки лише від успішного вирішення 

завдання створення ефективної системи запобігання і протидії злочинам проти 

промислової власності значною мірою залежить збереження та збагачення 

інтелектуального капіталу нашої країни, рівень її демократії та міжнародного 

авторитету. Незаконне використання та реалізація ОПВ перетворилось для 

суспільства на реальну небезпеку системного характеру. Тож, проаналізуємо 

етапи становлення кримінально-правової охорони промислової власності. 

В наслідок того, що наша держава значну частину своєї історії перебувала 

у складі інших держав, той її нормативно-правова база вимушена була 

розвиватися в їх законодавчому полі. Не виключенням стало як кримінальне 

законодавство, так й законодавство в сфері інтелектуальної власності. Відомо, 

що в таких нормативних документах, як Литовські статути 1529, 1566 та 

1588 рр., «Руська правда», універсали гетьманів, збірниках «Права, за яких 

судиться малоросійський народ» від 1743 р. та «Зібранні малоросійських прав» 

не містилися норми щодо кримінальної відповідальності охорони прав на ОПВ. 

Аналогічно така відповідальність не встановлювалася за посягання на права 

промислової власності за часів Київської Русі та до початку XVIIІ ст. І лише за 

часів Російської імперії, враховуючи популярність злочинних діянь, що 

постягаються на права інтелектуальної власності (у першу чергу – це піратство 

та контрафакція), з’являється для їх подолання кримінальна відповідальність за 

такі порушення.  

В 1845 р. на території Російської імперії було прийнято Уложення про 

покарання кримінальні і виправні [1]. Кримінально-правова охорона прав на 

ОПВ встановлювалася трьома статтями цього Уложення. Так, ст. 1862 цього 

Уложення передбачала покарання за порушення прав та привілеїв на винаходи; 

ст. 1863 – за підробку тавр та знаків (зареєстрованих знаків на товари і послуги), 

що належать іншим суб’єктам господарювання; ст. 1864 – за розголошення 

секретів виробництва на заводах і фабриках (комерційну таємницю). 

Подальший розвиток системи кримінально-правової охорони прав на ОПВ 

характеризується прийняттям 22 березня 1903 р. імператором Миколею ІІ 
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Кримінального уложення, яке повністю базувалося на принципах буржуазного 

кримінального права. Кримінальна відповідальність за порушення прав ОПВ у 

Кримінальному уложенні була передбачена ст. 621 «Про злочини проти прав 

авторських та привілеїв на винаходи» гл. 35 в розділі забезпечення охорони 

майнових прав та гл. 29 «Про розголошення таємниць», яка включала три статті 

про кримінальну відповідальність за збір відомостей та розголошення таємниці 

фабричної (виробничі процеси (ст. 543), кредитної таємниці (банківської 

(ст. 544) та комерційної таємниці (ст. 545).  

За радянську добу (1922−1991 рр.) становлення кримінально-правової 

охорони прав на ОПВ почалося з прийняття Кримінального кодексу (далі – КК) 

УРСР 1922 р. [2]. Відповідно до цього КК кримінальна відповідальність за 

порушення прав на ОПВ передбачалася двома кримінально-правовими 

нормами: ст. 198 і 199 КК УРСР. Так, ст. 198 встановлювала відповідальність за 

самовільне користування з корисливих мотивів чужим винаходом або 

привілеєм, зареєстрованим у встановленому законом порядку, а ст. 199 – за 

самовільне користування з метою недобросовісної конкуренції чужим 

торгівельним, фабричним або ремісничим знаком, малюнком, моделлю, так 

само чужою фірмою або чужим найменуванням. Мірою за ст. 198 і 199 було 

покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року або штраф у 

потрійному розмірі проти отриманого від самовільного використання прибутку. 

Цього ж періоду, 8 червня 1927 р. Центральним Виконавчим Комітетом 

УРСР був прийнятий новий КК УСРСР [3]. У цьому кодексі норми двох статей 

(190 і 191) встановлювали кримінально-правові заходи проти порушення прав 

на ОПВ: ст. 190 була передбачена за самовільне використання винаходу з 

порушенням правил, встановлених законом про патенти на винаходи, а рівно 

самовільне використання чужих літературних, музичних та інших художніх чи 

наукових творів з порушенням закону про авторське право відповідальність у 

вигляді примусових робіт на строк до трьох місяців або штраф до однієї тисячі 

карбованців та ст. 191 – за порушення з метою недобросовісної конкуренції 

права виключного користування товарним або фабричним знаком, малюнком, 

моделлю, а рівно чужою фірмою встановлювалася відповідальність у вигляді 

примусових робіт на строк до шести місяців або штраф до трьох тисяч 

карбованців. Дані злочин проти порушення прав на ОПВ, як і попередньому КК 

УСРС 1922 р., також відносилися до майнових злочинів. 

В 1931 р. у КК УРСР було внесено зміни відповідно до яких з диспозиції 

ст. 190 виключався перелік діянь, що порушували права винахідників, а у гл. V 

«Злочини господарські» додатково внесено ст. 1262 «Порушення правил, 

встановлених положенням про винаходи та технічні удосконалення», норма якої 

встановлювала виправно-трудові роботи на строк до шести місяців або штраф 

до однієї тисячі карбованців. 

Розвиток радянського кримінального законодавства з питань охорони ПІВ 

завершився в 1960 р. з прийняттям 28 грудня Верховною Радою УРСР 
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оновленого КК УРСР [4]. У зазначеному Кодексі кримінально-правові норми, 

що забезпечували охорону ПІВ були віднесені до злочинів проти політичних і 

трудових прав громадян (гл. VI). Ці норми були представлені двома статтями: 

ст. 136 «Порушення авторських прав» та ст. 137 «Порушення винахідницьких 

прав». Диспозиція ст. 137 передбачала кримінальну відповідальність за діяння 

щодо привласнення авторства на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську 

пропозицію, розголошення винаходу чи наукового відкриття до заявки без згоди 

авторства, а також незаконне використання винаходу, право на здійснення якого 

належить державі. Варто відмітити, що на відміну від попередніх КК УРСР 

кримінально-правові охороні не підлягав товарний знак, фірмове найменування. 

Що стосується кримінально-правової охорони комерційної таємниці, то 

відповідно до КК УРСР 1960 р. охоронялася лише інформація, яка є власністю 

держави та інформація фізичних чи юридичних осіб, а відомості, що становлять 

комерційну інформацію, окремими кримінально-правовими засобами не 

охоронялись. 

Подальші зміни у становленні кримінальної відповідальності за 

порушення прав на ОПВ відбулися 5 квітня 2001 р. з прийняттям сучасного КК 

України, в якому для забезпечення охорони прав на ОПВ від злочинних 

посягань, передбачалась відповідальність за порушення прав на ці об’єкти: за 

ст. 177 – порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію, за ст. 229 – незаконне використання знака для товарів і послуг, 

фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, 

ст. 231 – незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю та ст. 232 – 

розголошення комерційної або банківської таємниці [5].  

В 2004 р. за незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну таємницю та за її розголошення 

покарання стали більш суворішим. Від тепер вчинення першого діяння – 

карається штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а друге – карається штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років. Також цього року для впровадження міжнародного досвіду в українське 

законодавство було прийняті зміни до КК України. Внесені зміни уточнили 

перелік ОПВ за порушення прав яких передбачена кримінальна 

відповідальність, посилили кримінальну відповідальність у вигляді збільшення 

розміру штрафу та передбачили конфіскацію продукції, що порушує ПІВ та 

знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення та 

віднесли службову особу до суб’єкту злочину. 

Наступні зміни КК України у сфері захисту прав ОПВ відбулися у 2006 р. 

законодавець цього ж року дозволив застосовувати до службової особи 
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накладання конфіскації продукції, що порушує ПІВ та знарядь і матеріалів, які 

спеціально використовувались для її виготовлення. Усвідомлюючи всю шкоду 

від реалізованої контрафактної та фальсифікованої продукції державний 

законодавчий орган дозволив її знищення в рамках ст. 177 та 229 КК України 

тільки в 2007 р. 

У 2011 р. з метою гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності законодавець виключив покарання за комерційне 

шпигунство та встановив кримінальну відповідальність за незаконне збирання 

та розголошення банківської таємниці шляхом розширення диспозиції ст. 231 та 

232 КК України. 

У 2016 р. з метою виконання поставлених завдань щодо гармонізації 

українського законодавства до норм європейського та реформування сфери 

інтелектуальної власності відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна –

2020» Уряд схвалив Концепцію реформування державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні. Одним із напрямків якої щодо 

удосконалення національної нормативно-правової бази та гармонізації її до 

норм ЄС є посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за 

порушення ПІВ. 

Цього ж року диспозиції ст. 177 і 229 КК України також зазнали змін, 

виключенням з них додаткового покарання у вигляді конфіскації та знищення 

знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Такі 

зміни законодавець здійснив на виконання рекомендацій, які містяться у шостій 

доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму для України, щодо удосконалення процедури 

арешту майна та інституту спеціальної конфіскації.  

Отже, розглянувши кримінально-праві норми, що сприяють захисту прав 

на ОПВ, можемо відмітити, що зі збільшенням цінності промислової власності 

для розвитку як незалежної України так і держав до яких вона входила, 

суворішою встановлювалася міра кримінальної відповідальність за порушення 

прав ОПВ. Крім того, можемо відмітити, що з огляду на історичний розвиток 

кримінальне законодавство щодо захисту ОПВ, Україна поступово сформувала 

кримінально-правову охорону цих об’єктів. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

1991 року Україна розпочала перші кроки на шляху забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

(далі – ПІВ) – 25 грудня 1991 р. наша держава ратифікувала низку міжнародних 

нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності. Зокрема: 

Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., 

норми якої визнають патенти будь-якої країни-учасниці доступними всім іншим 

учасникам цієї конвенції; Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків 

від 14 квітня 1891 р., яка запроваджує Мадридську систему міжнародної 

реєстрації знаків; Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р., норми 

якого передбачають подачу міжнародної патентної заявки та отримання 

правового захисту на об’єкти промислової власності у великій кількості країн 

світу одночасно. Разом ці міжнародні документи стали основою для розвитку 

системи національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Подальші зміни щодо впровадження в Україні міжнародних стандартів з 

питань інтелектуальної власності відбулися 1995 р. Так, з огляду на сучасну 

роль авторського права у формуванні національного культурного потенціалу, у 

міжнародному культурному обміні, а також у розвитку рівноправних 

міждержавних торгово-економічних відносин Україна приєдналася до Угоди 

про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав від 

24 вересня 1993 р. Через півроку з метою забезпечення захисту сортів рослин 

наша держава приєдналася до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів 

рослин від 2 грудня 1961 р. Україна 25 жовтня приєдналася до Бернської 

конвенції про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. 

Положення цієї конвенції встановлюють рівність усіх сторін, що її підписали, та 

визнають авторські права на твори авторів з інших країн – учасниць конвенції 

так само, як вони враховують авторські права своїх власних громадян. Для 

прикладу, українське авторське право є дійсним для будь-яких опублікованих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
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або виконаних творів на території України, незалежно від того, де цей твір 

створений.  

1996 р. закріплюється конституційно-правовий статус людини, основною 

складовою якого є права та свободи на літературну, художню, наукову і технічну 

творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної 

діяльності. Ухвалена 28 червня 1996 р. Конституція України гарантувала кожній 

людині право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї 

інтелектуальної творчої діяльності [1, ст. 41 і 54]. Також цього року з метою 

запровадження спрощених процедур національної та регіональної систем 

реєстрації товарних знаків Україна 1 серпня стала учасницею Договору про 

закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р.  

Для забезпечення належного захисту об’єктів суміжних прав наша 

держава в 1999 р. приєдналася до Конвенції про охорону інтересів виробників 

фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 р. 

2000 р. Україна приєдналася до Ніццької угоди про Міжнародну 

класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., а з 

метою запровадження на своїй території Міжнародної класифікації 

промислових зразків – до Локарнської угоди про заснування Міжнародної 

класифікації промислових зразків. 

Протягом наступного року з метою захисту прав виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення Україна приєдналася до Міжнародної 

конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій 

мовлення від 26 жовтня 1961 р., для вдосконалення охорони прав авторів на їхні 

літературні та художні твори – до Договору Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності про авторське право від 20 грудня 1996 р. та з метою 

вдосконалення охорони прав виконавців і виробників фонограм – до Договору 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми 

від 20 грудня 1996 р. 

В 2002 р. Україна з метою забезпечення охорони вітчизняних 

промислових зразків та корисних моделей шляхом їх реєстрації у Всесвітній 

організації інтелектуальної власності 2002 рвпорядкування формальних 

процедур для визначення дати подачі заявки на патент та форми та змісту цієї 

заявки – до Договору про патентне право від 1 червня 2000 р.  

На шляху вступу до Світової організації торгівлі наша держава 

зобов’язалась гармонізувати норми вітчизняного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності нормам міжнародної Угоди про торговельні аспекти 

прав інтелектуальної власності (далі – Угода ТРІПС) [2], тобто забезпечити на 

своїй території дії таких процедур, які дозволяють вживати заходів щодо 

запобігання порушенню законодавства у сфері охорони ПІВ. З метою 

узгодження МК України в частині сприяння захисту ПІВ із вимогами Угоди 

ТРІПС 2006 р. Верховна Рада внесла зміни до розд. X та ст. 345 МК України, які 

http://ukrpatent.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=21
http://ukrpatent.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=21
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торкнулися положень щодо установлення відповідальності правовласника перед 

власником товару, митне оформлення якого призупинено, але факт порушення 

ПІВ не доведено (відповідна норма передбачена ст. 56 Угоди ТРІПС); надання 

права митним органам призупиняти митне оформлення товару за власною 

ініціативою в разі переміщення через митний кордон України товару, щодо 

якого не подано заяву про захист ПІВ, але є достатні підстави вважати, що під 

час його переміщення може бути порушено право на об’єкт ПІВ (застосування 

дії eх оfficio, що передбачено ст. 58 Угоди ТРІПС). Ставши повноцінним 

членом СОТ в 2008 р., Україна засвідчила факт створення національної 

нормативно-правової бази та організаційної структури органів, які забезпечують 

захист ПІВ. 

17 грудня 2008 з метою прийняття єдиної системи класифікації патентів, 

авторських свідоцтв, корисних моделей і свідоцтв про корисність, що відповідає 

загальним інтересам і є доречним для встановлення більш тісного міжнародного 

співробітництва у сфері промислової власності та сприяння гармонізації 

національного законодавства в цій сфері, Україна приєдналася до Страсбурзької 

угоди про міжнародну патентну класифікацію від 24 березня 1971 р.  

2009 р. для започаткування Міжнародної класифікації зображувальних 

елементів знаків (географічних позначень) Україна приєдналася до Віденської 

угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів 

знаків від 12 червня 1973 р. Наступного року для забезпечення належного 

захисту прав на торговельні марки Україна стала учасницею Сінгапурського 

договору про право товарних знаків від 27 березня 2006 р. та, усвідомлюючи 

важливість ужиття погоджених і скоординованих заходів щодо розвитку 

системи правової охорони й захисту інтелектуальної власності, Україна разом з 

Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, 

Молдовою, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном підписала 

Угоду про співпрацю у сфері правової охорони і захисту інтелектуальної 

власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту 

інтелектуальної власності.  

Підсумовуючи відмітимо, що за часів незалежності наша держава система 

пройшла тривалий і складний шлях гармонізації національного законодавства у 

сфері інтелектуальної власності, результатом чого стало створення більш 

ефективного механізму охорони та захисту ПІВ. 
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НА МЕЖІ ВИЖИВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
І хто б там що кому не говорив 

А згине зло і правда переможе! 

Ліна Костенко 
 

Внаслідок втрати частини суверенної території України, що відбулася 

через збройну агресію Російської Федерації (далі – РФ, Росія), громадяни нашої 

держави, ті які залишилися на тимчасово окупованих територіях, а також ті які 

змушені були виїхати з постійного місця проживання, регулярно потерпають від 

порушення конституційних прав і свобод людини. Так, одним зі най 

розповсюджених порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих 

територіях Автономної Республіки Крим (далі - АРК, Кримській півострів) і м. 

Севастополя є автоматичне набуття громадянами України громадянства Росії. З 

1 квітня 2016 р. громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій 

території АРК і м. Севастополя позбавлені права вільно перетинати 

адміністративну межу між Кримським півостровом й материковою частиною 

України, в наслідок незаконної видачі документів, номерних знаків на 

автотранспорт, що де-факто видаються на території Кримського півострову з 

порушенням українського національного законодавства. Також, окупаційною 

владою в АРК, м. Севастополі, Луганській і Донецькій областях ліквідоване 

місцеве самоврядування, що призвело до позбавлення прав гарантованих ст. 7 

та ст. 140 Конституції України. 

У зв’язку з даними подіями наша держава зазнала чималих втрат у 

економічній, соціальній, духовній і політичній сферах. Більшість держав-

учасниць і міжнародних міжурядових організацій стали на захист України, 

визнаючи її суверенітет, територіальну цілісність. Так, Генеральна Асамблея 

ООН 27 березня 2014 р. схвалила резолюцію «Територіальна цілісність 

України» (A/RES/68/262), якою підтвердила суверенітет й територіальну 

цілісність України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, а також 

наголосила на забороні змінювати кордони України будь-яким незаконним 

способом, у тому числі за допомогою погрози силою чи застосування сили. 

Крім цього, Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 2016 р. своєю резолюцією 

(A/RES/71/205), засудила дії Росії щодо тимчасової окупації частини території 

України – Автономної Республіки Крим і підтвердила невизнання її анексії, а 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало порушення 
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прав на належну судову процедуру і справедливий судовий розгляд; неповагу 

до свободи виражання поглядів, мирних зібрань, пересування, релігії і 

переконань. За порушення імміграційного законодавства РФ з Криму були 

депортовані декілька громадян України, які не мали громадянства РФ. Разом з 

тим, резолюцією зазначається, що порушення права власності в Криму можуть 

бути в цілому прирівняні до конфіскації майна без відшкодування його вартості. 

Міжнародне агентство з атомної енергії, також, своєю нотою офіційно 

підтвердила продовження застосування юрисдикції України до ядерних об’єктів 

та матеріалів на тимчасово окупованій території АРК та м. Севастополя, 

визнаючи данні територіальні одиниці невід’ємною частиною України.  

Враховуючи ситуацію в якій опинилась наша держава актуальним 

питанням залишається – захист і відновлення прав громадян України, які 

постраждали під час міжнародного збройного конфлікту чи перебувають на 

тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя, окремих районах Донецької і Луганської областей.  

У січні 2015 р. Верховна Рада України визнала, що наша держава 

потерпає від воєнної агресії зі сторони РФ, котру остання реалізує через 

підтримку та забезпечення широкомасштабних терористичних атак на чистині 

території Донецької і Луганської областей. Отже, своїми агресивними діями РФ 

систематично порушує загальновизнані норми міжнародного права щодо 

підтримання міжнародного миру та безпеки, дотримання прав людини, протидії 

міжнародному тероризму. Агресивні дії РФ спрямовані не тільки проти 

територіальної цілісності й незалежності нашої держави, але й залякують мирне 

населення та завдають непоправної шкоди життю й здоров’ю людей, які 

проживають на окупованих територіях. Неодноразово Україна намагалася 

дипломатичними шляхами (Женевський, Нормандський, Мінський формат 

домовленостей) припинити експансію РФ. Але добрі наміри залишилися без 

уваги державою-агресором – Крим до цього часу лишається окупованим, а 

демократичні вимоги міжнародної спільноти щодо припинення агресії, 

постачання зброї, техніки та живої сили терористам «ДНР і ЛНР» не почуті. 

Тому, Парламент України звернувся до ООН, Європарламенту, Парламентської 

Асамблеї: Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та національних парламентів 

держав світу із закликом: визнати РФ державою-агресором, котра підтримує 

тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН; обмежити повноваження 

делегації РФ в Парламентській Асамблеї Ради Європи; запровадити нові 

секторальні обмежувальні заходи з метою зупинити російську агресію і 

примусити керівництво РФ припинити незаконну окупацію Криму, звільнити 

усіх заручників та незаконно утримуваних на території РФ громадян 

України [1]. 

Отже, виходячи з пріоритету мирних засобів вирішення територіальних 

спорів між державами, Україна, використовуючи всі можливі засоби захисту 

своєї територіальної цілісності, що передбачені міжнародними договорами, має 
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право звернутися до Європейського суду з прав людини щодо вирішення 

питання притягнення до відповідальності Російської Федерації за порушення 

конвенційних прав. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЯК ІНСТИТУТ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

З-поміж проблем адміністративного праворозуміння особливо важливого 

значення набуває зміна ставлення до процесуальних аспектів функціонування 

органів публічної адміністрації. адже реалізація владних повноважень з боку 

органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування 

потребує відповідної процедурної форми, оскільки стосовно цих органів діє 

пряме конституційне застереження: «Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, передбачений конституцією України та 

законами України» [1]. 

 У зв’язку із цим значення адміністративних процедур істотно зростає, що 

знайшло своє відображення у працях із загальної проблематики відомих 
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вітчизняних та зарубіжних вчених-адміністративістів: В.Б. Авер’янова, А.Б. 

Агапова, Г.В. Атаманчука, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Д.Н. Бахраха, Ю.П. 

Битяка, Л.Р. Білої-Тіунової, В.М. Гаращука, І.П. Голосниченка, С.В. Ківалова, 

Ю.М. Козлова, Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменко, В.К. Шкарупи та ін.  

В даний час в адміністративно-правовій науці ведуться інтенсивні дискусії 

про співвідношення процесу і процедури. Тим часом не тільки в 

адміністративному праві, але й в інших галузевих науках і на рівні загальної 

теорії права в цілому, це питання залишається невирішеним.  

Для більш ширшого визначення даного питання обумовлена необхідність 

чіткого формулювання понять «процес» і «процедура», що дозволяє адекватно 

інтерпретувати правову природу цих категорій юридичної науки. Так в 

лексичному плані «процедура» взагалі визначається як «всяка тривала, 

послідовна справа, порядок, обряд» [4, с. 526], «встановлена, прийнята 

послідовність дій для здійснення або оформлення якої-небудь справи» , 

«офіційний порядок дій, виконання, обговорення чого-небудь» [5, c. 511].  

Дані визначення мають ряд спільних сутнісних рис: 1) це ряд послідовних 

дій; 2) всі вони спрямовані на досягнення певного результату (оформлення, 

виконання, здійснення, обговорення і т. д. будь-якої справи). Якщо ж мова йде 

про специфічну процедуру у сфері адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин, тобто про процедуру в її правовому значенні, то, на думку 

О.С. Лагоди [3, с. 12], послідовні дії, які складають процедуру, повинні бути, 

по-перше, врегульовані нормами права, а по- друге, направлені на досягнення 

певного правового результату. Такий підхід до поняття «правова процедура», 

заснований на значенні терміна «процедура», дозволяє сформулювати наукове 

визначення цього поняття.  

У загальному аспекті процедура визначається як певна сукупність дій чи 

операцій, за допомогою яких реалізується той чи інший процес або етап, стадія, 

що виражає зміст відповідної технології. З правової точки зору, процедура – це 

регламентований юридичною нормою порядок дій або регулювання відповідних 

суспільних відносин у сфері правозастосування. 

Правова процедура характеризується такими ознаками: а) це попередньо 

визначена модель її застосування у реальному житті, через яку досягається 

необхідний результат; б) юридична сила, тобто норми, що визначають 

процедурну діяльність, закріплені у законі, як і основні; в) межі регулятивного 

«впливу» процедурних норм.  

Одночасно виникає необхідність визначення поняття «адміністративна 

процедура» як різновиду юридичної процедури, щодо якого немає однозначної 

думки, як це не парадоксально, адже вже досить довгий період вчені-юристи 

оперують цим поняттям, використовуючи його у підручниках, монографіях, 

статтях, але уніфікованого підходу ще не вироблено. Таким чином, для того 

щоб зрозуміти, яка позиція є найбільш об’єктивно-правильною і відповідає 

сучасним тенденціям розвитку адміністративно-правової науки, а також для 
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змістовного дослідження цього питання, його слід здійснювати з використанням 

етимологічного та історичного методів, які допоможуть розглянути дискусійне 

поняття під різними кутами зору. 

Саме існування такої категорії як адміністративні процедури визнається 

переважною кількістю представників адміністративно-правової науки та ін. 

Саме поняття «адміністративної процедури» визначається вченими-юристами в 

залежності від того, прихильниками якого підходу до визначення поняття 

адміністративного процесу вони є.  

В юридичній літературі виділяють наступні ознаки адміністративних 

процедур:  

1. Адміністративні процедури застосовуються в публічній сфері. Саме за 

допомогою адміністративних процедур управлінській діяльності публічної 

адміністрації надається правова форма, що забезпечує чітке функціонування 

суб’єктів управління. Адміністративними процедурами можуть бути 

врегульовані як «внутрішні», організаційні прояви повноважень органів 

публічної влади, так і «зовнішні» прояви повноважень таких органів, тобто 

прийняття рішень відносно індивідуальних справ, що має значення для 

приватних осіб у зв’язку з реалізацією їхніх прав і законних інтересів. 

 2. Адміністративні процедури регулюють порядок здійснення 

правозастосувальної діяльності. Застосування права – це владна- організуюча 

діяльність компетентних органів і осіб, що забезпечують у конкретних життєвих 

випадках реалізацію юридичних норм. Застосування права необхідне у випадку, 

коли закон повинен діяти з урахуванням тих або інших конкретних обставин, 

що вимагають встановлення та контролю. Застосування права – важлива 

сторона діяльності органів державної влади по виконанню законів і інших 

правових актів, у процесі якої видаються інші акти, що мають головним чином 

організаційний характер.  

3. Адміністративні процедури охоплюють управлінську діяльність 

позитивної спрямованості, тобто діяльність, спрямовану на створення умов для 

ефективної реалізації прав і законних інтересів громадян і організацій.  

У рамках адміністративних процедур не вирішуються суперечки і не 

розглядаються скарги приватних осіб на дії і рішення органів публічної 

адміністрації. Адміністративні процедури не мають своїм результатом 

застосування примусових заходів. Між зацікавленою особою і владним 

суб’єктом, що беруть участь в адміністративних процедурах, виникає 

регулятивне процесуальне правовідношення, у якому суб’єкт публічного 

управління виступає не в ролі арбітра, а в ролі організатора, що забезпечує 

реалізацію в сфері публічного управління прав або обов’язків зацікавленої 

особи, передбачених відповідними матеріальними нормами права.  

4. Адміністративні процедури встановлюють визначений порядок 

здійснення тих або інших дій.  

5. Для адміністративних процедур характерний особливий суб’єктний 
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склад. Однією із сторін в адміністративній процедурі завжди виступає 

державний орган або посадова особа, наділені державно-владними повно- 

важеннями.  

6. Адміністративні процедури закріплюються адміністративно-

процесуальними нормами, які, в свою чергу, регулюють застосування 

матеріальних норм адміністративного та інших галузей права (фінансового, 

господарського, трудового та ін.) і при цьому регламентують діяльність 

уповноважених органів і посадових осіб [7]. 

Отже, встановлення адміністративних процедур сприяє створенню 

комфортних умов взаємодії громадян і державних органів, забезпеченню 

ефективного функціонування виконавчих структур, їхньої відкритості, 

прозорості процесу підготовки і прийняття управлінських рішень, обмеженню 

адміністративного свавілля і посадових зловживань. Також, варто врахувати, що 

під категорією адміністративної процедури слід розуміти встановлені 

законодавством правила, порядок і умови вчинення процесуальних дій щодо 

розгляду, розв’язання і вирішення конкретної адміністративної справи в сфері 

публічного управління. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ В УКРАЇНІ  

ТА СВІТІ 

 

Сьогодні загальновизнано – серед природних, невід’ємних прав людини 

найголовнішими є право на життя. Зміст його полягає в тому, що ніхто не може 

бути свавільно позбавлений життя. Право на життя є першоосновою усіх інших 

прав, воно являє собою абсолютну цінність світової цивілізації. Усі інші права 

втрачають сенс і значення у випадку смерті людини. 

Так, закріпивши в конституціях право на життя, законодавці багатьох 

держав світу не вказали момент виникнення цього права. У зв’язку з цим 

виникає потреба врегулювання правового статусу ембріона. Отже, проблему 

правового статусу ненародженої дитини насамперед в юридичній науці 

пов’язують з правом на життя. 

Відомості з ембріології дозволяють створити чітке уявлення про початок 

людського життя. Однак, як зазначає доктор теології А. Дж. Католо відповідь на 

питання чи людський ембріон є особою, знаходиться поза компетенцією 

біологічних наук. Єдиною відповіддю біолога може бути твердження, що 

«ембріон вже від моменту зачаття становить індивідуальне людське життя, яке 

розвивається» [1]. 

Для визначення правового статусу ненародженої дитини слід установити, 

чи є ненароджена дитина суб’єктом права, чи можна її вважати особою, або 

згідно з категоріями цивільного права – фізичною особою. Як у вітчизняному 

так і міжнародному законодавстві немає чіткого визначення поняття 

«ненародженої дитини» та її правового статусу. Загалом, правовий статус 

людини – це юридично закріплене становище особи в суспільстві, її права та 

обов’язки. Що б визначити правовий статус ненародженої дитини, слід 

установити момент початку її життя. У міжнародних та національних джерелах 

не існує єдиного підходу до визначення моменту права на життя та початку її 

правосуб’єктності. 

У доктринальних джерелах можна визначити декілька підходів до 

визначення моменту правосуб’єктості життя ембріона: 1) ембріональний – 

виникає з моменту зачаття дитини; 2) натусіальний – в даному підході 

вважається, що життя починається з моменту народження; 3) початком життя є 

формування нервової системи. Закон України «Про охорону дитинства» в статті 

6 говорить, що «кожна дитина має право на життя з моменту визначення її 

живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації 

охорони здоров’я. «...Народження фіксується відповідними медичними 
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органами в момент відділення життєздатної дитини від організму матері» [2]. 

В українському законодавстві не визначено правовий статус ненародженої 

дитини, але в ст. 27 Конституції України вказано, що кожен має право на життя, 

ніхто не може бути позбавлений такого права [3, с. 8]. В Цивільному кодексі 

України зазначається, що в національному законодавстві, у випадках 

встановлених законом, охороняються інтереси зачатої,  але ще ненародженої 

дитини, наприклад, право спадкування (ст. 1261 Цивільного кодексу України –  

право на спадкування мають діти спадковця, у тому числі зачатої за життя 

спадковця та народженої після його смерті) [4, с. 349–350]. 

Слід зазначити, що в ч. 2 ст. 110 Сімейного кодексу України міститься 

норма про неприпустимість пред’явлення позову про розірвання шлюбу 

протягом вагітності дружини. Це правило захищає жінку в період вагітності від 

непотрібних хвилювань і переживань, пов’язаних з розлученням, а значить, і 

охороняє здоров’я матері і дитини [5]. Таким чином, законодавець забезпечує 

право дитини що знаходиться в утробі матері жити і виховуватися в сім’ї. 

Зміст низки правових норм в Україні дозволяє зробити висновок про те, 

що в деяких випадках життя і тілесна недоторканність ембріона є об’єктом, що 

охороняється законом. Отже, ненароджена дитина має права, тобто всі норми, 

які дозволяють та регламентують «переривання вагітності», насправді 

дозволяють вбивство людини, а тому вони – злочинні. Однак Конституція 

України виключає правову охорону ненародженої дитини. У наявності 

протиріччя між Основним Законом і галузевим законодавством, вбачається, що 

закріплення в Конституції України екстенсивного поняття права на життя 

дозволить розв’язати існуючі колізії [3, с. 8]. 

Зауважимо, що у 119 державах світу переривання вагітності допускається 

тільки при загрозі для життя або здоров’ю матері. В 70 державах світу існує 

право жінки самостійно зробити вибір і вирішувати чи готова вона подарувати 

життя новій людині. Кримінальне законодавство України не встановлює 

відповідальності за штучне переривання вагітності (аборт). Оскільки жінка має 

право вибору, то маже розпоряджатися своїми тілом та діями.  

В ст. 15 Конституції Словацької республіки визнано право ненародженої 

дитини, що кожен має права на життя, що людське життя гідне охорони ще до 

народження. В даному випадку жінка позбавляється права вибору, вона не має 

повної можливості розпоряджатися своїм тілом. А це у свою чергу порушує 

право вибору жінки [6]. 

В ст. 2 Конституції Федеративної республіки Німеччина вказано, що 

кожен має право на життя та фізичну недоторканість. Свобода особистості 

непорушна. У свою чергу, ненароджена дитина вже існує, а отже захищається 

законом, найвищим нормативно-правовим актом. Втім у ч. 1 ст. 2 Конституції 

Федеративної республіки Німеччина зазначено, що кожен має право на 

незалежний розвиток своєї особистості в тій мірі, яка не порушує права інших 

[7]. Тобто ембріон матері порушує її право незалежного розвитку та життя, а 
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право матері штучно перервати вагітність порушує право ненародженої дитини. 

В даному випадку виникає колізійне питання. Чиї права будуть захищатися 

законом? 

Конституція Ірландії зрівнює права жінки та ненародженої дитини. 

Держава визнає право ненародженої дитини і гарантує у своїх законах повагу і 

на скільки це можливо, захищає і підтримує своїми законами це право. В даній 

країні права ембріона мають таку ж юридичну силу, як і права правоздатної 

людини [8]. 

Розглядаючи законодавство держав, щодо абортів, варто зазначити, що 

більшість держав легалізувала аборти. На захист прав ненародженої дитини 

виступає лише положення преамбули Конвенції Про права дитини, відповідно 

до якої держави-учасниці Конвенції  беруть до уваги, що «дитина внаслідок 

фізичної і розумової незрілості, потребує належного правового захисту, як до, 

так і після народження» [9]. Також у ст. 5 Американської Конвенції Про права 

людини також передбачає, що захист права на життя починається з моменту 

зачаття [10]. 

Таким чином, цивільно-правовий статус ненародженої дитини включає 

такі елементи: а) цивільну правоздатність з моменту зачаття; б) особисті 

немайнові і майнові права – на життя, на охорону життя, на особисту 

недоторканність, на охорону здоров’я, на спадкування, на повагу до своєї 

гідності, на ім’я, на утримання, на соціальний захист тощо; в) цивільну 

недієздатність і потребу в особливому піклуванні з боку матері і батька; г) 

охорону чинним законодавством безпосередньо (охорона дитинства, надання 

права на спадкування, соціальний захист) чи опосередковано (через охорону 

здоров’я і соціальний захист вагітної жінки, охорону материнства) прав і 

інтересів ненародженої дитини. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

Реформування банківської системи в Україні постійно супроводжується 

циклічними процесами економічних спадів та підйомів, що негативно 

впливають на рівень фінансової стійкості та надійності вітчизняних банків. 

Зростання кількості банків, що знаходяться у стані ліквідації, зумовили потребу 

у створенні необхідних умов для захисту прав і законних інтересів вкладників, 

які розмістили свої кошти у таких банках. Тому особливої уваги заслуговують 

питання становлення та розвитку правового забезпечення системи страхування 

вкладів в Україні. 

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу вітчизняного 

законодавства визначити етапи розвитку правового забезпечення 

функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. 

Прийняття рішення про європейський вектор зовнішньої політики та 

необхідність формування законодавчого забезпечення банківської системи з 

урахуванням норм і стандартів європейського права визначили необхідність у 

створенні в Україні інституту страховика банківських депозитів. При цьому 

становлення системи гарантування вкладів в Україні відбувалося у декілька 

етапів: 

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_c
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1) етап створення (1998–2007 рр.) характеризується як період формування 

правового підґрунтя для побудови ефективної системи гарантування вкладів 

фізичних осіб. У цей період відбулось підписання Президентом України Указу 

«Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних 

банків», яким затверджено Положення «Про порядок створення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів» 

[1]. Зазначеним положенням визначався порядок утворення і функціонування 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), а також регулювалися 

правові відносини із забезпечення відшкодування коштів вкладникам між 

вкладниками, комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, та 

Фондом (п. 1 Розділу 1). Гарантована сума відшкодування за вкладом складала 

500 грн. У 2001 р. ухвалено Закон України «Про Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб» № 2740-III, який закріплював правовий статус Фонду, його 

функції та повноваження, що обмежувались акумуляцією коштів банків-

учасників у вигляді регулярних зборів, визначався порядок відшкодування 

коштів за вкладами банків, які були учасниками Фонду. За цей період 

гарантована сума відшкодування була переглянута 9 разів та збільшилась до 

50 тис. грн.; 

2) кризовий етап (2008–2009 рр.) характеризується внесенням змін у 

чинне законодавство з метою врегулювання нестабільної ситуації у 

фінансовому секторі та посилення захисту прав і законних інтересів вкладників, 

а також інших кредиторів банку. Зокрема, Законом України «Про першочергові 

заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 № 639-VI 

було внесено зміни до ч. 5 ст. 25 Закону України «Про Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб», на підставі яких Національний банк України (далі – 

НБУ) був наділений правом надавати Фонду кредити за обліковою ставкою, 

встановленою НБУ, а також до ч. 1 ст. 3 щодо збільшення гарантованої суми 

відшкодування за вкладами до 150 тис. грн.; 

3) євроінтеграційний етап (з 2010 р. – по сьогодні) характеризується в 

першу чергу прийняттям Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI [1]. Зазначений Закон має на меті 

зміцнити довіру до банківської системи України, стимулювати залучення 

коштів, врегулювати процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку 

та їх ліквідацію шляхом передачі права вводити тимчасову адміністрацію та 

ліквідовувати банки від НБУ до Фонду. Як наслідок було збільшено суму 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами до 200 тис. грн. та 

розмір базової річної ставки регулярного збору до Фонду до 0,5% бази 

нарахування в національній валюті та 0,8% бази нарахування в іноземній 

валюті. Також у цей період було прийнято низку законів, спрямованих на 

підвищення захисту прав і законних інтересів вкладників на тлі збільшенням 

кількості випадків шахрайських дій у банківському секторі. Зокрема, Закон 
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України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» від 

04.07.2014 № 1586-VII, Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб» 

від 02.03.2015 № 218-VIII та ін. Особливої уваги заслуговує Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних 

банків з ринку» від 16.07.2015 № 629-VIII [2], відповідно до якого починаючи з 

01.01.2017 було розширено гарантії Фонду і на фізичних осіб-підприємців. З 

метою захисту ошуканих вкладників ухвалено Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через 

систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у 

сфері банківських та інших фінансових послуг» від 15.11.2016 № 1736-VIII [3], 

яким посилено відповідальність пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність 

якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, а також 

прирівняння до вкладу коштів, залучених від фізичної особи як позика або 

вклад до небанківської фінансової установи через банк, що виступив повіреним 

за відповідним договором і на день набрання чинності зазначеного Закону 

віднесений до категорії неплатоспроможних, якщо при цьому банком не було 

проінформовано фізичну особу під розпис про непоширення на такі кошти 

гарантій, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб», а фізичної особи, яка розмістила, надала такі кошти, – до 

вкладника. Внесені зміни були спричинені масовими протестами владників 

ПАТ «Банк Михайлівський», який знаходився у стадії ліквідації. 

Таким чином, аналіз етапів правового забезпечення системи страхування 

вкладів в Україні свідчить, що законодавство у сфері виведення 

неплатоспроможних банків з ринку зазнало суттєвих змін, що мали позитивні 

результати та викрили проблемні питання. Зокрема подальшого врегулювання 

потребують питання щодо запобігання «дроблінню вкладів» до моменту 

визнання банку неплатоспроможним або під час дії тимчасової адміністрації та 

обмеження виплат за такими вкладами; підвищення прозорості процедури 

виплати коштів вкладникам банків, що ліквідовуються; збільшення 

гарантованої суми відшкодування за вкладом та скороченні строків початку 

таких відшкодувань; створення системи захисту прав і законних інтересів 

юридичних осіб-вкладників банку; спрощення процедури відчуження об’єктів 

застави на користь кредиторів; розширення джерел фінансування Фонду тощо. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

Згідно зі ст.1 та ст. 3 Конституції України, Україна є суверенною, 

незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою, дотримання 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Захист прав і свобод 

людини в Україні значною мірою покладається на органи внутрішніх справ, які, 

зокрема, повинні його забезпечувати під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні. 

У Ст.2 Кримінального процесуального кодексу України зазначається, що 

завданнями кримінального провадження 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 задля того, щоб 

кожен, 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 . 

Стадію досудового розслідування вважають найбільш вразливою щодо 

порушення прав людини і громадянина, адже в ній переплітаються і часто не 

збігаються інтереси особи, суспільства і держави. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/629-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1736-19
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У процесі досудового розслідування нерідко виникає необхідність 

оскарження рішень дій чи бездіяльності органів досудового слідства. Право на 

оскарження у кримінальному процесі забезпечується встановленням у нормах 

КПК України порядку і строків подання (у деяких випадках і розгляду) скарг на 

дії (бездіяльність) і рішення суду, слідчого судді, прокурора, слідчого. 

Гарантією здійснення права на оскарження дій (бездіяльності) та рішень у 

кримінальному судочинстві є обов’язок посадових осіб роз’яснити порядок 

оскарження при проведенні процесуальних дій і прийнятті процесуальних 

рішень, а також обов’язок забезпечити можливість реалізації цих прав. 

Інститут оскарження рішення, дій чи бездіяльності на стадії досудового 

розслідування, якому присвячено главу 26 КПК України, є важливою гарантією 

захисту прав учасників кримінального процесу і, відповідно до ст. 7 КПК 

України, однією з засад кримінального провадження. Глава 22  КПК 

«Оскарження дій слідчого і прокурора» визначає, що оскарженню підлягають не 

тільки дії слідчого і прокурора, а  також і  їхні рішення та бездіяльність. 

Міфом залишився і той факт, що було суттєво змінено систему 

запобіжних заходів та правове регулювання порядку і підстав їх застосування 

під час досудового розслідування та в судовому провадженні. Запобіжні заходи 

належать до тих кримінальних процесуальних інститутів, які застосовуються 

при здійсненні більшості кримінальних проваджень, і таким способом 

обмежуються конституційні права підозрюваного та обвинуваченого. 

Відповідно до вимог нового КПК України при необхідності застосувати 

запобіжний захід слідчий за погодженням з прокурором чи прокурор ініціюють 

розгляд слідчим суддею клопотання про застосування запобіжних заходів і при 

постановленні відповідної ухвали отримують законну правову підставу для 

обмеження права людини під час провадження досудового розслідування 

кримінального правопорушення. 

Отже, дотримання прав людини під час досудового розслідування  у 

кримінальному провадженні потребує подальшого впровадження нових 

теоретичних і практичних положень. 
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ЖІНОК У ПОЛІТИЦІ 

 

Нині все частіше постає питання про рівність між чоловіком і жінкою як в 

Україні,так і за кордоном. Тому, питання гендерної нерівності жінок у 

суспільстві є актуальним в  багатьох державах, оскільки задекларовані права і 

можливості особистості незалежно від статі реально не дотримуються, 

упереджене ставлення до жінки  та гендерна дискримінація продовжують 

відтворюватись, жінки та чоловіки як соціальні групи в цілому мають 

неоднаковий доступ до керівничих посад в органах влади. 

Традиційна залученість чоловіків у політику більше, ніж жінок 

сформувала міф про те, що будь-яка політична діяльність - виключно чоловіча 

прерогатива. І цей міф не розвіявся і після проголошення рівності прав і жінок. 

Між тим, давно вже не для кого не секрет, що жорстокість, безкомпромісність, 

витривалість в рівній  мірі притаманні і жінкам, і чоловікам. Навіть 

навпаки,жінка вважається менш схильною до ведення бойових дій і краще 

використає дипломатичні прийоми,аніж рішучі дії. 

За статистикою до влади у світі представлено значно більше 

представників чоловічої статі. Винятком є лише склад парламенту Швеції та 

Данії де жінок на керівничих посадах  нараховується 42,7% та 54% відповідно,а 

в Україні - лише 11% [4]. 

Принцип  рівності жінок та чоловіків закріплений в Конституції України. 

Стаття 3 Конституції закріплює рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. 

Даної норми гендерної рівності торкаються ст.21, 24, 51. Частина третя ст. 24 

Конституції України, безпосередньо присвячена подоланню дискримінації 

стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок і 

чоловіків забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

громадсько-політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та 
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професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. Принцип рівності жінок та 

чоловіків також  закріплений  Кодексом законів про працю України, а також 

окремим Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків»  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 52, 

ст.561). 

Україна взяла на себе обов’язок щодо забезпечення рівноправних  

можливостей жінок і чоловіків. Відповідно до Цілей Розвитку Тисячоліття, 

визначених на Саміті Тисячоліття ООН у вересні 2000 р., які є обов’язковими 

для виконання до 2016 р..Серед шести своїх цілей  Україна визначила також 

«забезпечення гендерної рівності»  [3]. У рамках цієї цілі першочерговим 

завданням до 2016 р. було  «Забезпечити гендерне співвідношення на рівні не 

менше 30 % до 70% тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та 

вищих щаблях виконавчої влади»,  а другим -  «Скоротити наполовину розрив у 

доходах жінок і чоловіків». Всі вищезазначені  цілі мають на меті забезпечити 

гендерну рівність у політичній сфері та на ринку праці в Україні. Тобто 

визначено  дві конкретні проблеми у сфері гендерних відносин , а також 

необхідні показники для їх розв’язання. Станом на 2015 рік, зокрема, у 

Верховній Раді України  мало б бути 30% жінок, що нереалістично втілити без 

запровадження спеціальних тимчасових заходів, тобто гендерних квот [3]. Інше 

важливе зобов’язання України стосується виконання вимог Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (CEDAW)  1980 р. Україна зобов’язана періодично (раз на чотири роки) 

звітувати Комітету Конвенції про виконання своїх зобов’язань [3]. 

За даними дослідження 2016 року, у суспільстві немає єдності в питанні 

щодо рівня участі жінок у політиці та державному управлінні на національному 

рівні: 37% громадян вважають, що жінки представлені в цих сферах достатньо 

(39% чоловіків і 35% жінок), 33% – що недостатньо (серед цієї групи 

респондентів 30% – чоловіки, 36,5% – жінок), а 30% певної думки з цього 

питання не мають [5] 

У 2014 році Україна посідала 56 місце із 142 досліджуваних країн щодо 

рівноправності жінок і чоловіків.  В  Україні найгіршою є ситуація із 

політичною компонентністю  (участю жінок у процесі прийняття рішень) – 105 

місце із значенням, яке майже наближається до нуля, тобто, до суцільної 

гендерної нерівності [6]. 

Доступ жінок до «великої» політики  в Україні залишається незадовіль-

ним. Ситуація із доступом до керівних посад в органах виконавчої влади, 

місцевого самоврядування чи керівних структур великих державних чи 

приватних компаній нині є плачевною. Найбільш ефективними  фаховими 

механізмами надання доступу жінок до вищих щаблів влади, у світі загалом та в 

країнах ЄС, зокрема, вважаються гендерні квоти. Більшість країн ЄС прийняли 

або законодавчі, або добровільні партійні квоти, які надають можливість жінкам 

долати структурні бар’єри доступу до влади [2] . Не відстає й Україна у 2015 
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році  були внесені зміни до Закону України про «Політичні партії України» що 

 передбачали  добровільну гендерну квоту в виборчих списках кандидатів у 

депутати, але недотримання даного принципу не передбачало жодних санкцій 

для партій-порушниць. Як результат, 20 із 29 партій під час парламентських 

виборів 2014 року не дотрималися цих вимог, а ті партії, які дотримувалися 

квотного принципу формування виборчих списків, відводили жінкам 

непрохідну частину 2 

Фундаментальну роль в процесі  створення механізмів гендерної  рівності 

у північних країнах зокрема в Фінляндії, Норвегії,Швеції зіграло прийняття 

законів про рівність статей. У норвезькому законі про рівний статус, 

прийнятому 9 червня 1978 р., також  зазначена думка про те, що дискримінації 

піддаються в  основному жінки і тому вони потребують особливої підтримки. 

Останньою з скандинавських країн, котра офіційно ввела закон про 

рівність статей стала Фінляндія, що, однак, не означає відставання цієї держави 

у здійсненні політики рівних можливостей. Відмінності між статями за рівнем 

освіти, участі в науковій  роботі, статусу на роботі та політичній активності на 

початку 1980-х рр. в Фінляндії були навіть менш помітні, ніж в інших 

скандинавських країнах. Проте і там відзначалися факти дискримінації і не 

відбувалося глибокої трансформації традиційних поглядів на роль полів [1]. 

Ще в 1860-х рр. в зв'язку з активізацією  жіночого руху в Скандинавії 

стали проводитися  дослідження жіночих проблем. Держава  підтримує й 

фінансує вивчення даної проблематики  надаючи їй важливе значення не тільки 

у внутрішньому порядку, але й на міжнародному рівні. При цьому дослідниці 

часто-густо самі активно беруть участь у  феміністському русі і в політичному 

житті. Безумовно, результати цих наукових робіт допомагали урядам, які 

проводили політику рівності можливостей, формулювати кращі програми для 

жінок, покращувати їх рівень на політичній арені.[1] 

Таким чином для досягнення гендерної рівності у владі потрібні спільні 

зусилля та співпраця міжнародних організацій, представниць різних політичних 

партій, громадських організацій, а також використання досвіду зарубіжних 

країн і внесення змін до законодавства. Сприяння гендерній рівності та 

збалансованій участі жінок у політиці варто розглядати не як феміністську 

боротьбу, а як передумови, які має виконати будь-яка держава,що прагне бути 

сучасною й демократичною. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

На сучасному етапі становлення громадянського суспільства в Україні 

актуальне значення має розвиток інституту звернень громадян, який є основним 

засобом зв'язків громадянина й держави. 

Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (стаття 

40), в якій визначено, що громадяни України мають право звертатися до органів 

державної влади та місцевого самоврядування, та встановлено обов’язок органів 

влади та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані 

відповіді [1]. 

Вже звикли до того, що звернення до державних органів, посадовців, 

юридичних осіб мають бути письмовими, з обов’язковою відміткою про їх 

отримання. 
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Згідно статті 7 Закону України «Про звернення громадян» (далі Закон) 

звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 

підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду [2]. 

Під час дослідження виявлено, що не поодинокими є випадки надання 

необґрунтованих відповідей громадянам, а також порушення строків надання 

відповідей. Посадові особи, які допустили порушення законодавства про 

звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність передбачену, законодавством України. 

Сьогодні контрольними функціями, які забезпечують дотримання 

законодавства про звернення згідно статті 28 Закону наділені: Верховна Рада 

України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, обласні, 

Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та 

Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, 

установ та організацій. 

Статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» закріплено 

терміни розгляду звернень громадян, які розглядаються і вирішуються у термін 

не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують 

додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх 

отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації 

або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що 

повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін 

вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти 

днів [2]. 

Структура системи роботи із зверненнями громадян є неповною без 

розгляду питання про відповідальність за порушення законодавства про 

звернення громадян. 

Винні особи можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності 

за статтею 212-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Дана стаття в ч. 

1 визначає, що неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у 

відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» – 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти 

до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою 

особи, а також інше порушення Закону України «Про доступ до судових 

рішень» – 
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тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення 

Закону України «Про звернення громадян» – 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених 

частинами першою – сьомою цієї статті, за яке особу вже було піддано 

адміністративному стягненню, – 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин [3]. 

Для того, щоб винні особи понесли відповідальність за порушення закону 

про звернення громадян необхідно звернутися з відповідною заявою до 

уповноваженої особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини або представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, як це зазначено в п. 8-1 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення на предмет складання протоколу про 

адміністративне правопорушення за ст. 212-3 КпАП України. 

Окрім заяви із вимогою про притягнення до відповідальності винних осіб 

необхідно надати докази звернення. Це може бути копія цього звернення із 

зазначенням відмітки про отримання або поштові документи, які підтвердять 

відправлення кореспонденції за адресою винуватців [3]. 

Закон України «Про звернення громадян» діятиме тоді, коли особи, що 

недотримались даного законодавства нестимуть відповідальність. Забезпечення 

права на інформацію здійснюється нормами про відповідальність за 

невиконання вимог закону. 

Щодо об'єктивності розгляду пропозицій громадян покращення може 

відбутись, якщо їх адресатом стане незалежний орган державної влади. 

На сьогоднішній день у системі державних органів такими структурами 

можна умовно вважати правоохоронні органи − прокуратуру й органи 

внутрішніх справ. Але специфіка їх роботи полягає у тому, що вони 

розглядають звернення громадян по суті коли у них йдеться про пряме 

порушення закону. Якщо ж закон не порушений, то звернення громадян не 

мають до їх компетенції прямого відношення. Таким чином, актуальності 

набуває питання створення окремого державного органу з метою всебічного 

об'єктивного розгляду й аналізу звернень громадян під патронатом Президента 

України. 

Доречним для впровадження є досвід роботи муніципальної мережі служб 

„єдиного вікна” щодо роботи зі зверненнями громадян міста Москви. Розгляд 

звернень громадян вказаними службами здійснюється за схемою, яку можна 

умовно розділити на ряд послідовних етапів. 
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1. Консультування про порядок подання звернення і терміни підготовки 

необхідних додаткових документів. 

2. Перевірка правильності оформлення заяви й доданого до заяви пакета 

документів. 

3. Реєстрація заяви в електронній базі даних і видача заявникові виписки з 

електронного журналу, що підтверджує факт прийому заяви. 

4. Формування й спрямування запитів до профільних структур з метою 

одержання необхідних відомостей, погоджень і висновків стосовно вирішення 

питання, викладеного в заяві. 

5. Контроль за термінами виконання окремих запитів і загальним строком 

підготовки відповіді. 

6. Реєстрація підготовленої відповіді та пов’язаних документів в 

електронній базі даних. 

7. Оповіщення заявника. 

8. Видача заявникові відповіді, необхідних документів для вирішення 

питання або мотивованої відмови [4]. 

Отже, створення розгалуженої мережі спеціальних органів по роботі зі 

зверненнями громадян з широкого кола питань є позитивним іноземним 

досвідом, який було б доцільно використати в Україні. 
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