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університету 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ У СВІТЛІ ПОЛОЖЕНЬ  

ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Понад сімдесят років тому Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 

було прийнято Загальну декларацію прав людини. Значення цього документа важко 

переоцінити – він є першим універсальним каталогом прав людини і разом з 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та Міжнародний пакт про 

економічні соціальні та культурні права від 1966 року складає Міжнародний біль про 

права людини. 

Метою прийняття Загальної декларації прав людини була ідея просування та 

захисту прав та свобод кожної людини, незалежно від раси, статi, релiгiї, полiтичних 

переконань, нацiонального чи соцiального походження, майнового або іншого становища. 

Загальна декларація прав людини проголосила, що всі люди народжуються вільними та 

рівними та повинні мати всi права і свободи, що передбачені нею. Так, кожна особа, в 

тому числі з особа з інвалідністю, має право на здійснення необхідних заходів для 

реалізації своєї гiдностi та вільного розвитку в соцiальнiй, культурнiй та економічній 

сферах діяльності суспільства, право на достатній життєвий рівень (включаючи необхідне 

соціальне обслуговування) для підтримання здоров’я та добробуту, а також право 

вимагати засобів забезпечення, в тому числі, у випадку хвороби або втрати мобільності. 

Держава та міжнародне співтовариство зобов’язуються докладати усіх зусиль для охорони 

та реалізації прав та свобод людини [1].  

Положення Декларації лягли в основу значної кількості міжнародних договорів, що 

прямо чи опосередковано спрямовані на протидію дискримінації, заснованій на різних 

ознаках. До їх числа, зокрема, належать Конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації (1969 р.), Конвенція про ліквідацію дискримінації щодо жінок (1979 р.), 

Конвенція проти катувань (1984 р.), Конвенція про права дитини (1989 р.), Конвенція про 

права осіб з інвалідністю (2006 р.). 

Реалізуючи свої права та свободи, кожна людина, незалежно від її фізичних 

можливостей, може зазнавати лише тих визначених законом обмежень, що 

встановлюються з метою забезпечення поваги до прав та свобод інших осіб, державної 

безпеки, захисту моральних засад суспільства та інших складових загального 

благополуччя. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю вимагає поваги до людської 

гідності, незалежності, недискримінації, повного та ефективного залучення осіб з 

обмеженими можливостями до діяльності суспільства, прийняття та поваги до 

особливостей осіб з особливими потребами, сприйняття цього факту як різноманітності 

людства, поваги до права такої категорії людей зберігати свою індивідуальність [2]. 
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Отже, принципи, вперше закладені Загальної декларацією прав людини та розкриті 

пізніше у Конвенції про права осіб з інвалідністю, визначають завдання суспільства та 

держави щодо таких осіб. Ратифікувавши Конвенцію, Україна, як і інші держави-учасниці, 

взяла на себе зобов’язання вживати всіх належних заходів (законодавчих, 

адміністративних, соціальних тощо) для здійснення цих прав;  

Держави-учасниці зобов’язуються забезпечувати й заохочувати повну реалізацію 

всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої 

дискримінації за ознакою інвалідності. Зокрема, вони мають вживати всіх належних 

заходів, зокрема законодавчих, для зміни чи скасування існуючих законів, постанов, 

звичаїв та практик, які є дискримінаційними стосовно осіб з інвалідністю; ураховувати 

осіб з інвалідністю в усіх стратегіях і програмах захисту і заохочення прав людини; 

утримуватися від будь-яких дій або методів, які не узгоджуються Конвенцією, і 

забезпечувати, щоб державні органи та установи діяли відповідно до її положень; уживати 

всіх належних заходів для усунення дискримінації за ознакою інвалідності; заохочувати 

проекти створення та застосування нових технологій і засобів, що полегшують 

мобільність у фізичному оточенні, роблять його більш універсальним та пристосованим 

до потреб осіб з обмеженими можливостями; вживати необхідних заходів, щодо 

поширення та надання інформації про наявність таких засобів та технологій [2]. 

Конвенція визначила той мінімальний обсяг прав та можливостей, що повинні бути 

гарантовані та забезпечені державою для осіб з інвалідністю. 

На жаль, доводиться визнати, що сьогодні в Україні лише одиниці з числа осіб з 

інвалідністю, повною мірою беруть участь у громадському житті. Переважна ж більшість 

не має змоги забезпечити собі можливість бути мобільними, мати безперешкодний доступ 

до публічних місць. Незважаючи на загальні вимоги законодавства щодо створення умов 

для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до об’єктів фізичного 

оточення та соціальної інфраструктури, практична реалізація цього права такими особами 

суттєво утруднена.  

Так, в українському законодавстві відсутнє нормативне регулювання використання 

особами з інвалідністю так званих сервісних тварин або тварин-асистентів (тварини, що 

використовуються насамперед для виконання певних функцій і завдань, які особи з 

обмеженими можливостями не здатні здійснювати самостійно). Допуск осіб з тваринами у 

громадські місця та до об’єктів інфраструктури, без урахування функцій таких тварин, 

заборонений відповідно до чинних Правил тримання собак, котів і хижих тварин [3]. 

Більше того, поява у громадських місцях з такими тваринами є підставою для 

застосування адміністративної відповідальності відповідно до статті 154 КУпАП [4]. 

Гарантії забезпечення особам з обмеженими можливостями доступу до 

транспортної інфраструктури передбачені лише щодо авіаційних перевезень. Зокрема, 

встановлено обов’язок авіаперевізника забезпечити необхідні умови для задоволення 

потреб особам з обмеженими можливостями (надавати підйомні системи, інші спеціальні 

пристрої, вживати заходів для отримання пасажирами з порушеннями слуху, зору, якісної 

інформації, безоплатне перевезення тварин, що супроводжують особу та необхідної 

техніки) [5]. На противагу цьому, залізничний транспорт, як і переважна більшість 

громадського міського та приміського транспорту, наразі взагалі не в змозі забезпечити 

перевезення такої категорії пасажирів. Відсутня відповідальність за ненадання особами, 

що надають послуги перевезень, відповідних можливостей та умов. 
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Проаналізовані фактори свідчать про незабезпечення прав вразливої категорії 

людей, їхню непряму дискримінацію за ознакою обмежених можливостей, 

незабезпеченість умов для ведення незалежного способу життя й усебічної участі у всіх 

його аспектах, як цього вимагають положення Загальної декларації прав людини та 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 

Для вирішення наявних проблем необхідно насамперед привести у відповідність до 

вимог Конвенції законодавство, скасувавши ті акти, які створюють умови для 

дискримінації (так, Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю» [6] дає дозвіл використовувати собак-поводирів, а підзаконні акти 

забороняють відвідування громадських місць з тваринами), запровадити загальнодержавні 

стандарти і вимоги щодо доступності транспортних засобів, а також встановити санкції за 

їх порушення для органів публічної адміністрації та приватних установ і організацій, які 

відповідають за транспортну інфраструктуру та здійснюють перевезення пасажирів. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ 

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні права і свободи людини та громадянина є одним із пріоритетів будь-якої 

держави та однією із ключових питань юридичної теорії та практики, а захист прав і 

свободи дитини в Україні особливо зростає в умовах зовнішньої військової агресії 

Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території Донецької та Луганської 

областей де продовжуються порушення прав і свобод дитини, що потребує вирішення не 

тільки на національному, а й міжнародному рівні. Через це, норми чинного законодавства 

України, які покликані забезпечити дотримання прав і свобод дитини, що існують у 

державі в умовах ведення воєнних дій на Сході України у взаємовідносинах між 

державою та людиною виявилися не достатніми для їх врегулювання. Особливого 

значення це набуває при розв’язанні проблем щодо прав і свобод дітей, які за своєю 

природою є спеціальною вразливою групою людей, що потребує підвищеної уваги з 

боку держави. 

Варто зазначити, що за даними ООН, упродовж п’яти років жертвами бойових дій на 

Донбасі стало понад 500 дітей із них 147 хлопчиків і дівчаток загинули, а 363 дитини 

отримали травми. Натепер, збройний конфлікт на Донбасі не згасає, і мирні люди та діти й 

далі страждають [1]. На жаль, нині на Сході України діти стали свідками війни, руйнувань, 

смертей, отримали психологічні, а дехто й фізичні травми, деяких дітей було втягнуто до 

участі в бойових діях, частина зазнала фізичного та сексуального насильства. Отже, права 

і свободи дитини зазнають численних порушень, що мають особливо суспільно небезпечні 

наслідки. Війна завжди була причиною порушення прав дитини. Більшість дітей, сьогодні 

позбавлено можливості отримувати повний пакет послуг: соціальних, гуманітарних, 

медичних тощо. Через це, діти потребують ефективного правового захисту її прав і 

особливо тоді, коли потрапляють у небезпечні умови, і коли порушено її права і свободи. 

Саме тому, розгляд проблеми щодо захисту прав дітей в умовах ведення воєнних 

дій на Сході України через підвищену вразливість та дискримінацію дітей і є актуальним. 

Слід зазначити, що у ст. 52 Конституції України вказано, «діти рівні у своїх правах 

незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-

яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом» [2]. Разом з 

тим, у преамбулі Загальної декларації прав людини, прийнятої й проголошеної 

резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (далі – 

ГА ООН) від 10 грудня 1948 року (ратифікована Указом Президії ВР УРСР від 19 жовтня 

1973 року № 2148), визначається, «кожна людина і кожний орган суспільства, завжди 

прагнули сприяти поважанню прав і свобод і забезпеченню їх шляхом національних, і 

міжнародних прогресивних заходів». Згідно з ст. 1 Декларації, «всі люди народжуються 

вільними і рівними у своїй гідності та правах» [3]. 

Натепер міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвитку та 

забезпеченню прав дитини. Ці процеси набули особливої інтенсивності після Другої 
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світової війни, чому насамперед сприяла загальна демократизація міжнародних відносин, 

створення Організації Об’єднаних Націй, інших демократичних міжнародних інституцій.  

Серед найважливіших загальних документів щодо захисту прав і свобод дитини, з 

якими повністю узгоджуються положення Конституції України [2], є зокрема: Загальна 

декларація прав людини від 10 грудня 1948 року [3] про яку ми вже згадували вище; 

Декларація прав дитини, прийнятої й проголошеної резолюцією 1386 (ХIV) ГА ООН від 

20 листопада 1959 року [4], у принципі 1 та 9 якої вказано, «дитині законом або іншими 

засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та 

сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно 

та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та 

гідності. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості 

та експлуатації»; Конвенція про права дитини, прийнятої ГА ООН від 20 листопада 

1989 року № 44 [5], яку іноді ще називають «Великою хартією вільностей для дітей» 

(ратифікована Постановою ВР України від 27 лютого 1991 року № 789-XII), у ст. 38 і 

39 якої містяться вимоги до держав-учасниць поважати норми міжнародного 

гуманітарного права, що мають відношення до дітей, та вживати всіх необхідних заходів 

для сприяння фізичному та психологічному відновленню й соціальної інтеграції дитини, 

яка є жертвою збройних конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися 

в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу і гідність дитини. Ця Конвенція 

визначила, що діти як люди мають право не лише на догляд і захист, але й на участь у 

прийнятті рішень щодо власної долі; Конвенція про захист цивільного населення під час 

війни від 12 серпня 1949 року. [6] (ратифікована Указом Президії ВР УРСР 3 липня 

1954 року) вказано, що кожна сторона збройного конфлікту надає загальний захист дітям 

як цивільним особам. Спеціальному ж захисту дітей присвячені статті 14, 17, 23–26, 38, 

49–51, 68, 76, 81, 82, 89, 94, 132 цієї Конвенції. Зазначимо, що цей захист стосується 

цивільних дітей, які проживають і на неокупованій, і на окупованій територіях. Крім того, 

правові норми щодо захисту прав дітей, це ще ціла низка міжнародних конвенцій й пактів, 

які є базовими, що ґрунтуються на новому розумінні дитини як самостійної особи. 

Наразі слід звернути увагу на те, що міжнародне гуманітарне право (стаття 77 І 

Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 р. [7, c. 284] та стаття 4 ІІ 

Додаткового протоколу [8, c. 321]) забороняє вербувати до збройних сил та допускати 

безпосередню участь у воєнних діях осіб, які не досягли 15-річного віку. У ст. 38 

Факультативного протоколу Конвенції про права дитини, вказано про необхідність поваги 

норм міжнародного гуманітарного права та вимагає їх додержання, забороняє допущення 

безпосередньої участі у воєнних діях осіб, які не досягли 15-річного віку, а також призов 

таких осіб на службу до збройних сил держави. Таким чином, відповідно до міжнародного 

гуманітарного права, і відповідно до міжнародного права захисту прав людини заборонена 

вербовка на службу у збройні сили осіб віком до 15 років, а також безпосередня участь 

таких осіб у воєнних діях [9]. Останнє є порушенням міжнародного права незалежно від 

того, опинилася така дитина на військовій службі за власним бажанням чи в результаті 

призову, а також від того, йдеться про війну між державами чи про громадянську війну, 

також не має значення, чи така особа бере участь у воєнних діях на стороні уряду чи 

опозиційних сил. Крім того, слід зазначити, що Додаткові протоколи до Женевських 

конвенцій 1949 р. застосовуються лише під час збройних конфліктів, у той час, як 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12
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положення Конвенції про права дитини [5] підлягають застосуванню як під час збройних 

конфліктів, так і у мирний час. 

Норми про заборону участі дітей у воєнних діях та їх вербування до збройних сил є 

надзвичайно важливими, зокрема з огляду на те, що рівень смертності та травматизму 

серед дітей-солдатів значно вищий, ніж серед дорослих, оскільки дітям, як правило, 

доручають найбільш небезпечні завдання: вони розміновують мінні поля, їм наказують 

шпигувати, їх ставлять на передній (найнебезпечніший) край атаки. Інші небезпеки для 

дітей-солдатів включають, але не обмежуються: погане харчування, низький рівень 

санітарії та гігієни, фізичні покарання, вживання наркотичних засобів, сексуальне 

насильство, захворювання, що передаються статевим шляхом, тощо, а також різноманітні 

психологічні проблеми, зокрема неконтрольовані спалахи гніву та агресії. 

Міжнародне гуманітарне право гарантує всім дітям захист, який надається всьому 

цивільному населенню. Ці основоположні гарантії закріплені як у договірному, так і 

звичаєвому праві та включають гуманне поводження; заборону будь-якої дискримінації, 

вбивств, катувань, жорстокого чи нелюдського поводження, наруги над людською 

гідністю, тілесних покарань, заподіювання каліцтв, медичних або наукових 

експериментів, зґвалтування та інших форм сексуального насильства, рабства та 

работоргівлі, незаконного залучення до примусової безоплатної праці, взяття заручників, 

застосування живих щитів, свавільного позбавлення волі, колективних покарань; повагу 

до сімейного життя, переконань і релігійних обрядів. 

Разом з тим, згідно зі ст. 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» від 

26 квітня 2001 року. № 2402-III [10], держава вживає всіх необхідних заходів для 

забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, 

дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та 

возз’єднання їх із членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в 

Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. У разі якщо вік особи не визначений і є 

підстави вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений ст. 30-1, до 

встановлення віку. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

першочергово проводять відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися у зоні 

воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних районів. Центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері захисту 

прав дітей, здійснюють заходи, зокрема: що спрямовані на возз’єднання дитини з сім’єю; 

медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, 

надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо 

переміщеної особи. Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів, визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 

5 квітня 2017 року № 268 [11]. 

Враховуючи викладене, ми приходимо до висновку: 1. З метою належного захисту 

прав дітей, які перебувають в умовах ведення воєнних дій і збройних конфліктів на Сході 

України органам державної влади необхідно вживати всіх можливих заходів для 

забезпечення захисту прав дітей, а також державним інституціям виробити систематичні 

та взаємопов’язані заходи з забезпечення соціального та правового захисту цих дітей і з 

визначенням статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14?find=1&text=%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E8%E9+%F1%F2%E0%F2%F3%F1+%E4%E8%F2%E8%ED%E8#w26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14?find=1&text=%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E8%E9+%F1%F2%E0%F2%F3%F1+%E4%E8%F2%E8%ED%E8#w3102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14?find=1&text=%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E8%E9+%F1%F2%E0%F2%F3%F1+%E4%E8%F2%E8%ED%E8#w3103
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14?find=1&text=%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E8%E9+%F1%F2%E0%F2%F3%F1+%E4%E8%F2%E8%ED%E8#w27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14?find=1&text=%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E8%E9+%F1%F2%E0%F2%F3%F1+%E4%E8%F2%E8%ED%E8#w3104
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конфліктів. 2. Потребують законодавчого визначення категорії дітей, які перебувають чи 

перебували в умовах ведення воєнних дій на Сході України, що буде сприяти визначенню 

їх правового статусу, та як наслідок, сприятиме їхньому соціальному захисту. Тому, в 

Законі України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III (Відомості 

Верховної Ради України від 27.07.2001. № 30. Ст. 142.) необхідно закріпити поняття 

«дитина – жертва воєнних дій і збройних конфліктів», «дитина, яка перебуває в умовах 

ведення воєнних дій і збройних конфліктів», і, як наслідок, необхідно визначити умови їх 

соціального захисту та державні органи, які будуть відповідальні за це. Крім того, 

необхідно визначити співвідношення таких осіб із категоріями дітей, які потребують 

додаткового захисту, дітей, які розлучені із сім’єю. 3. У Законі України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII 

(Відомості Верховної Ради України 02.01.2015. № 1. Ст. 1) необхідно визначити як окрему 

категорію «дитина – внутрішньо переміщена особа» зі спрощенням процедури отримання 

такого статусу. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ, 

ЗАКРІПЛЕНІ У ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА 

МІЖНАРОДНОМУ ПАКТІ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 

 

До числа основних документів, в яких знайшли втілення міжнародні стандарти 

безпосереднього народовладдя, належать Загальна декларація прав людини 1948 року та 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року. 

Відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, 

кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і повинен сумлінно 

виконуватися (ст. 26); учасник не може посилатися на положення внутрішнього права як 

на виправдання невиконання ним договору (ст. 27); разом з текстом міжнародного 

договору може враховуватися практика його застосування та тлумачення за згодою 

сторін (п. 3 ст. 31) [1]. 

Основи захисту прав людини були закладені прийняттям і проголошенням 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. у Парижі Загальної декларації прав 

людини як стандарту, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави через 

сприяння повазі цих прав і свобод та забезпечення, шляхом національних і міжнародних 

прогресивних заходів, їх загального й ефективного визнання і здійснення (Преамбула) [2]. 

Декларація стала стандартом демократії, еталоном для розробки і прийняття численних 

конвенцій з прав людини, а також конституцій більшості демократичних держав. У цьому 

комплексному документі універсального характеру вперше в історії було встановлено 

розгорнутий перелік (мінімальний каталог) основних прав і свобод людини, що 

підлягають дотриманню в усьому світі, погоджено юридичний зміст цих прав і свобод та 

законні випадки їх допустимих обмежень. 

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Загальної декларації прав людини кожна людина має 

право брати участь в управлінні своєю державою безпосередньо чи за посередництвом 

вільно обраних представників. Це положення розвивається у ч. 2 ст. 21: кожна людина має 

право рівного доступу до державної служби у своїй країні; ч. 3: воля народу повинна бути 

основою влади уряду; ця воля повинна реалізуватись у періодичних і нефальсифікованих 

виборах, що мають проводитися при загальному і рівному виборчому праві шляхом 

таємного голосування або ж за допомогою інших рівнозначних форм, що забезпечують 

свободу голосування. Відповідно до ст. 20 Декларації кожна людина має право на свободу 

мирних зборів і асоціацій (ч. 1); ніхто не може бути примушений вступати в яку-небудь 

асоціацію (ч. 2) [2]. 

У другому розділі Конституції України всі вищенаведені положення Загальної 

декларації прав людини не тільки знайшли своє повне відображення, але й розширені й 

конкретизовані. Це стосується права на об’єднання («асоціації» в термінології Декларації), 

втіленого у ст. 36 Конституції України; права брати участь в управлінні державними 

справами, виборчих прав, рівного права доступу до державної служби (ст. 38); права на 

мирні збори (ст. 39) [3]. Крім цього мінімального переліку, започаткованого Загальною 
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декларацією, в Україні на конституційному рівні закріплено політичне право громадян 

брати участь у референдумі, право на звернення до державних органів і посадових осіб.  

На положеннях Загальної декларації прав людини ґрунтується обов’язковий для 

держав Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, ратифікований 

УРСР 19 жовтня 1973 р. [4]. Міжнародний пакт поряд з правами дотримуватися своїх 

думок і на свободу інформації, гарантує такі політичні права, що вже стали класичними: 

визнається право на мирні збори (ст. 21); кожна людина має право на свободу асоціації з 

іншими (ст. 22); право брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за 

посередництвом вільно обраних представників, голосувати і бути обраним на справжніх 

періодичних виборах (ст. 25) [4]. 

Положення Міжнародного пакту, що стосується права на мирні збори (ст. 21) і 

права на свободу асоціації (ч. 2 ст. 22) вказують на можливість законних обмежень 

закріплюваних в цих статтях прав, якщо вони необхідні в демократичному суспільстві в 

інтересах державної чи суспільної безпеки, суспільного порядку, охорони здоров’я і 

моральності населення чи захисту прав і свобод інших осіб. 

Відповідно до ст. 25 Пакту кожен громадянин повинен мати без дискримінації і без 

необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ 

як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; б) голосувати і 

бути обраним на справжніх періодичних виборах, що проводяться на основі загального і 

рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують вільне волевиявлення 

виборців; в) допускатися у своїй країні на загальних умовах рівності до державної 

служби [4]. 

Отже, на сучасному етапі Україна досягла певного рівня відповідності 

національного законодавства, що регулює основні форми безпосереднього народовладдя, 

міжнародним стандартам. Але це початок шляху, оскільки необхідне подальше його 

вдосконалення (у т. ч. і прийняття спеціального законодавчого акта про мирні збори, 

мітинги, походи і демонстрації) та втілення у суспільно-політичне життя. При цьому 

доцільно користуватися міжнародними загальновизнаними актами з прав людини у 

політичній сфері та переймати позитивний досвід інших демократичних країн.  
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Конституція України, а саме стаття 3 визначає головний принцип політики держави 

в галузі забезпечення прав людини і громадянина: «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» [1]. 

Закріплення в Конституції України соціального і правового принципів держави 

передбачає всю повноту політичних, соціально-економічних, культурних та інших прав і 

свобод людини і громадянина. Відтак метою сучасного розвитку українського суспільства 

є утвердження прав людини і громадянина, забезпечення умов для їх повної реалізації. 

Основний Закон проголошує: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними». Це означає, що більшість 

прав і свобод, які ми маємо за Конституцією, як загальновизнані у світі стандарти 

можливої поведінки, належать кожній людині від народження, і суспільство і держава це 

визнають як факт [2]. 

Серед низки проблем, які сьогодні виникають у процесі політико-правового 

розвитку України, концептуальним є питання забезпечення конституційно-правового 

механізму захисту прав і свобод людини і громадянина. Нині в державно-правовій 

доктрині спостерігається переоцінка пріоритетних напрямів дослідження. Дослідники все 

частіше звертаються до розробки конституційно-правового механізму забезпечення 

(реалізації, охорони та захисту) прав людини. Це пов’язано з усвідомленням того, що 

недостатньо мати матеріальні норми, розвинену систему законодавства, а потрібні чіткі 

механізми їх втілення в життя, що повною мірою стосується конституційно-правової 

сфери [3, с. 33]. 

Сьогодні, коли Україна долає бар’єри щодо членства у Європейському Союзі, 

украй гостро стоїть проблема захисту прав людини та громадянина в країні. Системні 

проблеми у сфері забезпечення та реалізації прав людини й основоположних свобод, 

відсутність або неефективність механізмів їх захисту, що випливає із щорічних доповідей 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правозахисних організацій 

України, рекомендацій ООН, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в 

Європі, інших міжнародних організацій, рішень Європейського суду з прав людини, та у 

контексті імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, а також 

останні події в Україні зумовили необхідність підготовки Національної стратегії у сфері 

прав людини. З метою вдосконалення правових та організаційних засад, створення дієвого 

механізму всебічного забезпечення в Україні прав і свобод людини та громадянина 

Президент України П. Порошенко підписав Указ від 25 серпня 2015 р. № 501/2015 «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини». Стратегія спрямована на 

об’єднання суспільства довкола розуміння цінності прав і свобод людини, які 
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захищаються на основі принципу рівності та без дискримінації. Стратегія зосереджена на 

вирішенні основних системних проблем у сфері захисту прав і свобод людини та нових 

викликах суспільства, але не вичерпує повністю проблематику в зазначеній сфері. 

Удосконалення системи захисту прав і свобод людини здійснюватиметься з урахуванням 

як вітчизняного досвіду, так і напрацьованих та апробованих міжнародною спільнотою 

засад і принципів. У цьому зв’язку буде взято до уваги та активно використовуватиметься 

досвід Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правозахисних 

організацій України, Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі, інших міжнародних організацій, а також практика 

Європейського суду з прав людини. У співпраці з іншими державами Україна застосовує 

підхід, заснований на правах і свободах людини, і розвиває двосторонні відносини з 

урахуванням міжнародних зобов’язань у зазначеній сфері. Стратегія містить механізми, 

цілі, принципи реалізації, очікувані результати, відновлення та реалізацію прав людини в 

Україні, порядок реалізації, дотримання, моніторингу й контролю за її імплементацією та 

розрахована на 5–7 років [4]. 

Для України захист прав людини як складової європейської інтеграції є одним із 

ключових напрямів її внутрішньої та зовнішньої політики, у реалізації якої беруть участь 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадськість, наукові 

установи, навчальні заклади тощо. 

Предметом конституційного провадження у справах щодо конституційності норм 

законів, якими суперечливо регулюється порядок реалізації конституційних прав та 

свобод людини і громадянина, є вирішення спірних питань конституційності норм двох чи 

більше законів або актів міжнародного права, визнаних обов’язковими на території 

України, що встановлюють різний порядок реалізації одних і тих самих конституційних 

прав та свобод, чим суттєво обмежуються можливості їх використання. 

Суб’єктами права на конституційне подання із зазначених питань є Президент 

України, не менш як сорок п’ять народних депутатів України, Верховний Суд України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим. 

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина може здійснюватися також 

через офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Таким чином, для 

будь-якої країни, у тому числі й для України, досить важливе питання – право доступу 

громадян до конституційного правосуддя [5, с. 93]. 

Отже, аналіз теорій, ідей, концепцій наукових праць дає змогу зробити певні 

висновки. 

По-перше, права і свободи людини і громадянина є однією із найважливіших 

суспільних цінностей, головним об’єктом більшості конституційно-правових відносин. 

Ефективність їх виконання, використання та дотримання, зрештою їх реальність залежить 

від рівня їх захищеності, гарантованості. 

По-друге, особлива увага в механізмі реалізації, гарантії та захисту прав і свобод 

людини і громадянина приділяється судовому і позасудовому захисту.  

У випадку використання всіх національних засобів судового захисту своїх прав і 

свобод особа може звернутися до міжнародних судових установ, наприклад, до 

Європейського суду з прав людини. 
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По-третє, в цілому Конституційний Суд України виконує у судовій системі 

важливу роль інструмента впровадження європейських стандартів прав людини. Однак 

для підвищення ролі Конституційного Суду України у сфері прав людини в Україні 

необхідно започаткувати інститут конституційної скарги громадян. 
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ОСМИСЛЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У XVII–XVIII СТОЛІТТЯХ 

 

У добу модерну осмислення місця людини у суспільстві, її прав продовжує 

втілюватися у роботах багатьох мислителів. У цей час природним продовженням 

гуманізму, на думку американського історика Генрі Мея, стала епоха Просвітництва. Саме 

у цей період зароджується і розвивається теорія суспільного договору, яка вивела на 

новий рівень переосмислення питань про місце людини у суспільстві, її взаємодію з 

державою, забезпечення її необхідними правами, свободами. Хоча теорія суспільного 

договору народилася наприкінці ХVII століття, її компоненти можна знайти у працях 

діячів більш ранніх часів. Деякі її елементи виявлені у листуванні французьких 

кальвіністів і гугенотів. У Нікколо Макіавеллі (1469–1527 рр.) виявлені майже всі 

компоненти ідеї суспільного договору «аж до права народу на його розірвання і на 

повстання проти правителя, який зловживав отриманою владою» [3, c. 139]. 

Взагалі, в основі теорії суспільного договору лежить ідея про угоду між людьми і 

державою, згідно з якою люди, поступаючись частиною своєї свободи, натомість 

отримують необхідні права та гарантії. Фактично суспільний договір повинен був 

гарантувати певні громадянські права. 

До найбільш відомих теоретиків цієї моделі відносин суспільства і держави 

належать Томас Гоббс (1588–1679 рр.), Бенедикт Спіноза (1632–1677 рр.), Джон Локк 

(1632–1704 рр.), Жан-Жак Руссо (1712–1778 рр.). Праці цих мислителів забезпечили 

теоретичну основу конституційної монархії, ліберальної демократії, республіканізму. 

Зупинимося коротко на основних тезах цих діячів, які пояснюють сутність суспільного 

договору, що певним чином пояснює зародження інституту громадянських прав. 

За Т. Гоббсом, людина відмовилася від своїх природних прав (наприклад, від права 

вбити іншу особу) за умови, щоб інші також відмовилися від них. Це згодом призвело до 

появи таких держав, які захищали нові права, що з’явилися і регулювали соціальну 

взаємодію. 

Нідерландський філософ, який переймався у тому числі і багатьма питаннями 

політики і права, Б. Спіноза у творі «Tractatus Politicus» зафіксував свої думки про 

індивідуальне право. Завдяки йому людина може мати позитивне право, але спираючись 

при цьому на право загальне, загальну силу і владу. Навіть коли люди передають свою 

владу суспільству і в ньому починається так зване царство закону, при цьому у громадян 

продовжує залишатися низка прав (на кохання, вільне сумління, релігію). Зразком такої 

держави, на думку Б. Спінози, були Голландські Штати [4, c. 158–159]. 

Дж. Локк вважав, що люди (приватні особи) погодилися створити державу, яка б 

захищала права на життя, свободу, власність усіх її мешканців. Причому отримання права 

власності і його захист розглядалися ним як першочергова і головна мета об’єднання 

людей у держави. Одне з центральних місць у вченні про суспільний договір Дж. Локка 
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належить також праву особи на справедливий суд (як щодо порушника, так і з боку судді) 

[2, c. 640–641]. Дж. Локк виступав проти необмеженої верховної влади. Він вважав, що 

вона «повинна бути то вужча, то ширша, залежно від того, наскільки вона забезпечує, 

охороняє приватні права [людини]» [4, c. 159–160]. 

Теорія суспільного договору за Ж.-Ж. Руссо спиралася на народний суверенітет. 

Він вважав, що свобода можлива лише там, де народ задіяний у законотворчій 

діяльності – спільно створював норми, які надавали б ті чи інші права, дозволяли жити 

згідно з ними. Уся філософія Ж.-Ж. Руссо відштовхується від ідеї незалежної, вільної 

особистості, яка користується суверенітетом. Він стверджував, що основне завдання 

полягає у тому, щоб створити такий устрій, при якому зберігалася б вся суспільна влада, а 

особистість і власність кожної людини знаходилися б під захистом. Це повинно було 

забезпечити свободу кожної особи. Саме «суспільний договір», на думку Ж.-Ж. Руссо, міг 

вирішити це завдання. 

Ціла низка важливих принципів і визначень прав та обов’язків громадянина, 

завдань держави, основ громадянського суспільства, що були розроблені Ж.-Ж. Руссо, 

згодом увійшли до «Декларації прав людини і громадянина» і навіть до «Загальної 

декларації прав людини» 1948 року. 

Одним з основних джерел сучасних уявлень про права людини є філософія 

Іммануїла Канта (1724–1804 рр.). Він пропагував абсолютну цінність людської гідності, 

розробив етику індивідуальної недоторканності. Рівність усіх людей для І. Канта була 

явищем природним. З метою захистити її він розробив систему публічного права. І. Кант 

проголосив ідею верховенства народу, наслідуючи і розвиваючи погляди Ж.-Ж. Руссо. 

На його думку, верховенство народу зумовлює свободу, рівність і незалежність усіх 

громадян у державі. Філософ виступав також за космополітичне право кожної людини 

мандрувати по всьому світу. Навіть термін «право» І. Кант визначав як сукупність умов, 

що обмежують свавілля одного щодо інших шляхом об’єктивного спільного закону 

свободи. Право, на його думку, було покликане насамперед надійно гарантувати мораль та 

такий соціальний простір, де ця мораль могла б себе нормально проявляти і свобода 

індивіда могла б реалізовуватися без перешкод. В цілому, І. Кант вважав, що «право 

людини повинно вважатися священним, яких би жертв це не коштувало 

панівній владі» [1]. 

В цілому, наприкінці XVIII – у ХІХ століттях тема прав людини з філософської 

площини поступово переходить до практичного втілення і починає відображатися у 

нормативних актах різних держав. Та все ж і надалі цими питаннями продовжують 

перейматися мислителі і громадські та політичні діячі [5]. Протягом XVII–XIX століть 

європейські держави поступово відходять від формату феодального устрою. Все частіше 

громадянам не просто надаються різні права, але держави починають гарантувати їхній 

захист. Це закріплюється у низці законодавчих актів цих країн – конституціях, 

деклараціях, біллях тощо. Зупинимося детальніше на основних з цих документів.  

У 1628 році англійський король Карл І затвердив Петицію про право (Petition of 

Right), яка й досі вважається «одним з найвпливовіших конституційних документів 

Англії». Петиція покладала на короля низку обов’язків, націлених на захист підданих від 

сваволі королівської адміністрації. Зокрема, декларувалася особиста недоторканність 

англійських підданих, заборонялося довільне збирання податків (без згоди парламенту) та 

інше [6, c. 193]. Цей документ досі чинний у Великобританії, Австралії, Новій Зеландії, 
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він також вплинув на створення у США Массачусетського органу свободи (Massachusetts 

Body of Liberties) у 1641  році та більш пізніх 3-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї поправок до 

Конституції США. 

Ще один документ, який став наступним кроком у процесі забезпечення прав 

людини, це «Акт про краще забезпечення свободи підданих та про попередження 

ув’язнень за морями», відомий як Habeas Corpus Act. Цей нормативний акт, прийнятий 

парламентом Англії у 1679 році, став складовою Конституції Великої Британії. «Акт...» 

фактично передбачав гарантії недоторканності особи, принцип презумпції невинуватості. 

Ув’язнені особи отримали право оскаржити їхнє затримання, вимагаючи перегляду 

причин ув’язнення [7, c. 267]. 

Далі процес закріплення прав людини в Англії на законодавчому рівні продовжив 

Білль про права (Bill of Rights) 1689 року. Цей документ фактично став реакцією на 

правління короля Якова ІІ (1685–1688 рр.), що позначилося релігійними утисками 

англійців, свавіллям і жорстокістю судочинства тощо. У цьому акті дублювалися деякі 

статті з Петиції про право, зокрема, щодо збирання податків без згоди парламенту. Білль 

закріпив право на звернення до короля, свободу слова та дебатів, право на зброю для 

захисту життя та ін. П’ять із 13-ти статей Білля про права досі залишаються чинними у 

кількох державах і використовуються у судочинстві Великобританії, Австралії, Канади та 

деяких інших державах. Наприклад, у 1976 році Білль був застосований у Новій Зеландії у 

справі Фітцджеральда проти Малдуна та інших (case of Fitzgerald v. Muldoon and Others). 

У цьому випадку судом було визнано, що прем’єр-міністр Нової Зеландії Р. Малдун 

порушив статтю 1 Білля про права [8; 9]. 

Загалом слід зазначити, що протягом XVII–XVIII століть осмислення і розуміння 

місця людини у суспільстві виходить на новий якісний рівень. Якщо в епоху Античності 

та Середньовіччя ця проблема мала більше теоретичний, філософський характер, то у 

досліджуваний період вона починає вирішуватися на практиці. Громадянам багатьох країн 

(насамперед європейських) починають надаватися різноманітні права та гарантуватися 

їхній захист. Це призводить до послаблення напруги у відносинах між суспільством і 

державою, а також позитивно впливає на подальший розвиток суспільних і економічних 

відносин у таких країнах. 
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РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ У 

СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ 

 

Епоха Середньовіччя позначилася цілою низкою подій у різних європейських 

країнах, які чітко засвідчили непрогресивний характер феодального ладу і необхідність 

забезпечення усіх людей, незалежно від їхнього соціального статусу, певним набором 

основних громадянських прав. В цю епоху правова думка продовжує свій розвиток, багато 

у чому спираючись на спадок Античності [4]. Права окремих категорій людей знаходили 

своє відображення у нормах звичаєвого, писаного права. Тематика місця індивіда у 

суспільстві, державі, особливостей співіснування людей часто ставала предметом 

роздумів мислителів цієї епохи. У цей час на зміну рабовласницькому ладу в Європі 

приходить феодалізм як більш ефективна суспільно-економічна формація. Після падіння 

Римської імперії найпотужнішою державою у Європі стала держава франків, що досягла 

найвищого розквіту у період правління Карла Великого (768–814 рр.). Після прийняття 

франками християнства їхнє суспільство долучилося до багатьох надбань римської 

цивілізації, зокрема правових поглядів. 

Протягом V–VI століть франками була складена «Салічна правда» – кодифікація 

правових норм, що фактично закріпила зв’язок європейського середньовічного права з 

античним (рецепція римського права навіть була одним з джерел «Салічної правди»). 

Погляди правників античного часу про священість природних прав людини певним чином 

відобразилися в окремих нормах «Салічної правди». Деякі статті цього кодексу захищали 

честь і гідність жінок, до яких у франкському суспільстві ставились із великою повагою. 

У цей час община перестає бути родовою, їй на зміну приходить сусідська община. 

У зв’язку з цим у титулі «Салічної правди» «Про переселенців» було задеклароване право 

кожної вільної людини оселятися на певних умовах у будь-якому поселенні. Королівська 

грамота також гарантувала недоторканність переселенців [6, c. 12–13]. 

Певним чином франками була осмислена і необхідність застосування такої 

категорії, як справедливість, яка ще давньогрецькими та давньоримськими мислителями 

вважалася невід’ємною складовою природи, що віддає кожному належне. Тому за 

«Салічною правдою» судовий процес містив елементи змагальності (кожен з учасників 

цього процесу подавав докази на свою користь, а суд приймав відповідне рішення). 

Людське життя та особиста свобода індивіда у франкському суспільстві цінувалися 

досить високо. Про це свідчать як норми «Салічної правди», так і більш пізні нормативні 

акти (капітулярії). Вбивства, замахи на них, членоушкодження, викрадення чи обмеження 

свободи людини, незалежно від її соціального статусу, каралися штрафами чи іншими 

покараннями. А Капітулярій Карла Великого про відправлення правосуддя (811–813 рр.) 

обмежував навіть право місцевих судових органів приймати рішення про страту, 

позбавлення підсудного свободи чи майна. Такі вироки могли виноситися лише у 
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присутності графа або королівських посланців [7, c. 446]. 

У середньовічній Англії впливи римських порядків були мінімальні. Соціально-

економічний розвиток англійських племен (англів, саксів, ютів) був значно нижчим, ніж у 

франків. В основі місцевого управління тут був лад вільної селянської общини [6, c. 169]. 

З самого початку англосаксонські держави, а згодом (з ІХ століття) і об’єднане 

Англосаксонське королівство, рухалися у напрямку зміцнення королівської влади.  

Але у 1213 році король Іоан Безземельний (1167–1267 рр.) визнав Англію васалом 

Папи Римського. Це стало причиною повстання баронів, які відмовилися сплачувати Папі 

щорічний податок. Повстання переросло у громадянську війну, результатом якої стало 

підписання королем Англії у 1215 році так званих Баронських статей, які лягли в основу 

Великої хартії вольностей. 

Хартія складалася з 63 статей (4 з них діють донині) і вважається першим 

документом, де закладені основи концепції прав людини. Хоча в цілому цей акт був 

спрямований насамперед на захист інтересів феодалів і на обмеження королівської влади, 

все ж у ньому була закріплена ціла низка прогресивних принципів. Тут декларувалися 

недоторканність майна, право покидати країну і повертатися до неї, винною особа могла 

бути визнана лише у судовому порядку тощо. Усі перелічені у Хартії свободи надавалися 

«всім вільним людям королівства» без огляду на їхній соціальний чи матеріальний статус. 

Однією з найбільш прогресивних у Хартії є стаття 39, у якій зазначалося, що «жодна 

вільна людина не буде оштрафована, або ув’язнена, або позбавлена володіння, або 

якимось іншим чином обездолена, і ми [мається на увазі король. – Авт.] не підемо на неї і 

не пошлемо на неї, тільки як за законним рішенням рівних їй  або за законом держави» 

[7, c. 516–517]. 

На рубежі XIV–XV ст. у розвитку культури Західної Європи розпочалася епоха 

Відродження (Ренесансу). У сучасному розумінні концепція прав людини зароджується 

саме у цей період. Філософським фундаментом Ренесансу став гуманізм – ідейна течія, 

характерною рисою якої був антропоцентризм. Гуманісти вважали, що розвиток культури 

як сукупності всіх найкращих досягнень суспільства допоможе людству удосконалити 

себе. Поширення набуває так званий громадянський гуманізм, що вшановував людину з 

активною громадянською позицією, патріота. Цінність особи вбачалася не в її 

походженні, а в особистих якостях, чеснотах. Відомими гуманістами XV ст. були 

Л.Б. Альберті (1404–1472 рр.) та Пікоделла Мірандола (1463–1494 рр.). Вони обстоювали 

ідею про безмежні можливості особистості, яка сама є господарем своєї долі.  

Великого поширення набули погляди італійських гуманістів. У 1413 році Леонардо 

Бруні (1370 або 1375–1444 рр.) говорив про Флоренцію: «Засадами нашого правління є 

рівність громадян... Усі наші закони спрямовані лише на те, щоб громадяни були рівні, 

оскільки тільки у рівності існує справжня свобода» [1, c. 20]. Гуманісти ідеалізували 

республіканський устрій, який розглядався ними як гарантія свободи і рівності громадян. 

Але цей ідеал постійно віддалявся від реалій, що панували в італійському суспільстві. 

Ще один гуманіст Маркантоніо Коччо Сабелліко (1436–1506 рр.), відстоюючи ті ж 

цінності, вважав, що саме Венеції належить провідна роль у їх збереженні. 

Він стверджував, що святістю законів, рівністю громадян перед правосуддям та іншими 

порядками Венеція навіть перевершила стародавніх римлян. Усі переваги соціального 

життя венеціанців були визначені республіканським устроєм їхньої держави, свободою 

тощо [2, c. 157–158]. Таким чином, гуманісти, ідеалізуючи республіканський державний 
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устрій, центральною залишали саме ідею рівності людей. 

На початку XVI ст. в Європі розпочинається рух за реформування церкви – 

Реформація. Найбільш видатними її представниками були Мартін Лютер (1483–1546 рр.), 

Жан Кальвін (1509–1564 рр.), Ульрих Цвінглі (1484–1531 рр.), Томас Мюнцер (1489–

1525 рр.) та інші діячі. Основною причиною Реформації вважається протистояння 

прибічників панівного феодального ладу та представників капіталістичного способу 

виробництва, що у цей час тільки зароджувався. Прибічники цього руху виступали за те, 

що церква не повинна бути державною структурою і вирішувати державні проблеми. Усі 

люди повинні визнаватися рівними як діти Божі. Фактично у цей час формується ідея 

народоправства (право народу керувати державою). В ідеології Реформації визнавалося 

право людини самостійно приймати рішення з найбільш важливих для неї питань. Сам 

М. Лютер у своїх працях відстоює людське право на свободу совісті. Він вважав за 

необхідне наполягати на свободі думки і слова. Він писав: «... справа віри – вільна, тут 

ніхто не може примушувати» [3, c. 165–166].  

Проголошення духовної рівності всіх людей вплинуло на розвиток уявлень про 

політичну рівність. У тих країнах Європи, де більшість складали прихильники Реформації, 

миряни отримали широкі права в управлінні церквою, а громадяни – в управлінні 

державою. 

Однією з важливих складових Реформації стала Селянська війна у Німеччині 

(1524–1526 рр.). Її основними причинами стали економічний тиск на сільське населення, 

поширення у суспільстві ідей реформаторства. На думку Ч. Берда, Селянська війна була 

«спеціальним і політичним рухом», хоча і пояснювалася релігійними причинами [3, c. 169, 

171]. З такою позицією, на нашу думку, слід погодитися. Вимоги повстанців були 

викладені у «Дванадцяти статтях». Статті були прийняті у лютому–березні 1525 року в 

імперському місті Меммінгені (Швабія). У «Дванадцяти статтях» окреслювалися права, на 

які претендували представники насамперед селянського населення: право общини обирати 

собі священика, право на особисту свободу тощо. 

У цілому, в епоху Середньовіччя практично всі держави мали становий соціальний 

устрій. Це впливало на розвиток уявлень про права і свободи людей, їхнє втілення в 

реальному житті. Реальний обсяг прав залежав від ступеня привілейованості стану, до 

якого особа належала. Наприклад, правом на судовий захист у Польському Королівстві у 

XIV–XVI століттях користувалися лише повнолітні особи з числа шляхти. Це визначалося 

Віслицьким статутом (1346–1347 рр.), Повним зводом статутів Казимира Великого 

(упорядкованим приблизно у 1420–1423 рр.), кодифікацією Formula Processus (1523 р.) 

[5, c. 21, 23]. Представники лицарства в Англії, Франції, Німеччині мали право на 

володіння замком, укріплення, власний герб. Міщанам середньовічної Європи надавалося 

право торгувати, займатися підприємницькою діяльністю, обіймати різні посади в 

управлінні містом тощо. Найменше прав мали селяни, особливо особисто залежні. Хоча, 

наприклад, у середньовічній Англії невільні селяни-втікачі, якщо змогли прожити у місті 

протягом одного року і одного дня, ставали вільними жителями міста. 

Таким чином, хоча і нерівномірно, але в епоху Середньовіччя в Європі на практиці 

починають втілюватися ідеї щодо реалізації усіма людьми різних прав і свобод. Ідеї 

мислителів Античності й Середньовіччя нарешті починають у реальному житті 

застосовуватися до осіб з різних соціальних груп, з неоднаковим матеріальним рівнем, а 

подекуди і різної статі. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ 

СПРАВАМИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток держави вимагає формування громадянського суспільства і його 

інститутів, визнання та підтримки прав і свобод людини, їх гарантії законодавством 

країни. Визнання людини найвищою цінністю, пріоритетне ставлення до прав і свобод, їх 

закріплення, гарантії та можливість здійснення є ознаками певної форми демократичної 

державної організації, яка продовжує розвиватися та вдосконалюватися у контексті Угоди 

про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – з іншого, є однією з 

ключових соціально-політичних цінностей України. 

У Конституції України закріплені принципові основи, пов’язані з демократичними 

засадами, а також встановлено право громадян на участь в управлінні справами держави 

як самостійно, так і через представників.  

В Україні Основний Закон закріплює права і свободи людини та громадянина. 

Правам громадян України надається пріоритетне значення. Людина, її права і свободи є 

найвищою цінністю. 

Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини та громадянина – обов’язок 

держави, яка бере відповідальність створювати умови для реалізації громадянами своїх 

прав, забезпечити захист прав у разі їх порушення, в тому числі захист у випадку 

необґрунтованого обмеження прав. В Україні законодавчо закріплено положення прав і 

свобод людини, що відповідає принципам правової, соціальної держави і є критерієм 

цивілізованого суспільства. 

У Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016–2020 роки йдеться про необхідність забезпечити підтримку прагненню громадян, 

представників громадських і професійних об’єднань, політичних партій, підприємців 

брати участь в житті країни, на створення громадянам реальної можливості брати участь в 

управлінні своїм селищем або містом, у вирішенні повсякденних питань, які визначають 

якість життя [1]. 

Свобода для розвитку в економіці, соціальній сфері, в громадських ініціативах – це 

найкраща відповідь на зовнішні зазіхання та на внутрішні проблеми. Що активніше 

громадяни беруть участь в облаштуванні життя, що більше вони самостійні економічно та 

політично, то вище потенціал України. Про необхідність розвитку народної ініціативи, 

активності і самостійності громадян у сучасних зовнішньополітичних реаліях зазначено у 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятою 29 вересня 2019 року [2]. 

У Програмі звернуто увагу на одне з пріоритетних завдань демократичної 

держави – продовжувати розвиток інститутів народовладдя. Право громадян на участь в 

управлінні справами держави (ст. 38 Конституції України) безпосередньо пов’язане з 

принципом народовладдя. Зазначене право забезпечує реалізацію принципу, відповідно до 

якого громадяни беруть участь у прийнятті та здійсненні державних рішень, у формуванні 

інститутів влади, підготовці законопроєктів та їх обговоренні. 

Право, що розглядається, виражається в різних можливостях громадян України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/68/2016#n25
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брати участь у важливих процесах у сфері державного управління. Ці права належать 

громадянам як учасникам політичного процесу, вони визначають правове становище 

громадянина в системі суспільних відносин у сфері політичного управління. 

По-перше, громадяни України мають право брати участь в управлінні справами 

держави безпосередньо або через представників. Аналізуючи положення ст. 38 

Конституції необхідно відзначити, що право громадян України на участь в управлінні 

справами держави ґрунтується на конституційних принципах народного суверенітету, 

народовладдя, демократії. У ст. 5 Конституції України зазначено, що носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тут застосовується принцип повноти влади, яка 

належить народу відповідно до Конституції України. Народ здійснює владу 

безпосередньо, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Цей 

принцип є однією з важливих характеристик демократичної держави, де народ і його воля 

є безпосереднім орієнтиром для формування органів державної влади та курсу країни на 

європейську інтеграцію та ітерацію в Північноатлантичний Союз. 

Вищезазначене положення вказує на принцип державної єдності, виражений в 

поширенні конституційного ладу на всю територію країни, на її громадян, який полягає у 

встановленні загального порядку формування органів державної влади, відповідно до 

законодавства України та наділення основними повноваженнями органи державної влади. 

Тут необхідно відзначити принцип суверенності, який говорить про пріоритет і 

незалежність від зовнішнього впливу державних установок. Суверенітет державної влади 

обмежений межами закону, що сприяє формуванню та розвитку громадянського 

суспільства, при якому ставиться в пріоритет зв’язок громадян, їх прав і держави. 

По-друге, громадяни України мають право обирати, бути обраними до органів 

державної влади та місцевого самоврядування, брати участь у референдумі. Аналіз 

структури законів України від 05.03.1999 № 474-ХІV «Про вибори Президента України», 

від 17.11.2011 № 4061-VІ «Про вибори народних депутатів України», від 14.97.2015 

№ 595- VІІІ «Про місцеві вибори» дозволяє виявити перелік виборчих прав громадян. 

По-третє, громадяни України мають рівний доступ до державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування. Право громадян на рівний доступ до державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування означає можливість громадян на 

отримання посади на державній службі без різного роду дискримінації. Існують вимоги до 

осіб, які вступають на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, 

пов’язані з цим заборони і обмеження, які встановлені законодавством. 

По-четверте, громадяни України мають право брати участь у здійсненні 

правосуддя, тобто участь громадян у ролі присяжних засідателів, на посаді професійного 

судді, а також право громадян на звернення до суду, до органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Така участь виражається в залученні представників народу до 

розгляду цивільних і кримінальних справ, прийняття рішень. За допомогою зазначеного 

права народ має можливість брати участь у здійсненні судової влади, що є однією з 

важливих складових демократичної держави. Участь громадян у здійсненні правосуддя 

привносить важливий аспект в процес правосуддя – колегіальність. Цей принцип 

обумовлює авторитетність і переконаність в справедливості правосуддя і об’єктивності 

прийнятих рішень. 

Держава як головна керівна система гарант забезпечення та реалізації 

конституційних норм, центральна політична арена для народного представництва, є 
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відображенням соціальної дійсності, політичного, економічного, культурного, духовного 

життя суспільства. 

Досить широкий спектр прав, закріплених в Конституції України та 

конкретизованих в законах, дозволяє розвивати та налагоджувати діяльність 

демократичної держави, де громадяни отримують гарантію на доступ до управління 

державними справами, а принцип народовладдя з абстрактного законодавчого вираження 

набуває реальних обрисів. 

Громадяни України, будучи важливими учасниками у функціонуванні державної 

машини, мають цілий ряд прав брати участь в управлінні справами держави. Це має 

безпосереднє значення для розвитку громадянського суспільства. Участь громадян країни 

в управлінні справами держави є важливим аспектом у питанні функціонування та 

розвитку демократичної держави. Особливість цивілізації, як цілком обґрунтовано 

стверджується, полягає в пошуку балансу між цінностями публічного характеру, з одного 

боку, і особистими, приватними цінностями – з іншого. 

Створення реальних умов для забезпечення можливості реалізації зазначеного 

права стає сутнісним завданням для політичної влади та державного апарату. Потрібна 

постійна робота в реалізації цього права та забезпечення його життєздатності, можливості 

подальшого вдосконалення, для чого необхідні відповідальність громадян та їх 

представників, активність і громадянська ініціатива, об’єктивність і чесність у 

професійній діяльності. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І 

ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

ЄКПЛ) як багатосторонній міжнародний договір була підписана в 1950 р.у Римі і набула 

чинності 3 вересня 1953 р. На перших етапах вона була ратифікована 10 державами, і 

тільки поступово рештою держав Європи, а з розпадом Радянського Союзу кількість 

учасниць Конвенції зросла до 47 держав (станом на 1 листопада 2019 р.). 

Захист прав людини визначено першочерговим завданням Ради Європи (далі – РЄ), 

яка є незалежною від ООН та Європейського Союзу міжнародною гуманітарною 

організацією, кількість членів якої зросла від 10, з моменту підписання Статуту, до 

45 держав, що нині входять до її складу, і на території яких мешкає 956 мільйонів осіб. 

Метою роботи цієї організації є захист прав людини, верховенства права, демократичного 

розвитку держав і їх культурної взаємодії. В межах РЄ прийнято 196 договорів і конвенцій 

у різних областях, зокрема захисту прав людини, боротьби зі злочинністю, 

співробітництва з різних гуманітарних питань тощо [3]. 

Щоб підкреслити особливий характер Конвенції, Європейський суд з прав людини 

(далі – ЄСПЛ) назвав її «конституційним інструментом захисту публічного порядку в 

Європі», зазначивши, що ефективне застосування стандартів в царині прав людини є 

невід’ємною частиною європейського публічного порядку. Відомий фахівець галузі 

Канстанцін Дехцяроу визначає європейський публічний порядок як набір спільних для 

європейських держав норм і принципів, які мають настільки фундаментальний характер, 

що формують основу європейського суспільства, і наводить у якості прикладу таку 

цінність, як демократію. Колишній голова ЄСПЛ Люціус Вільхабер вбачав у основі 

європейської конституції (в широкому її сенсі) тріаду таких цінностей, як демократія, 

верховенство права і права людини. Наголошувалося, що конвенція є основним провідним 

нормативно-правовим актом, який визначає механізм захисту прав та основоположних 

свобод людини і громадянина [2]. 

Розглянемо саме конституційно-правовий характер норм та положень ЄКПЛ, а 

саме слід зазначити, що, на наш погляд, він проявляється через такі ознаки: 

1)  існування міжнародних зобов’язань erga omnes partes, що мають силу 

об’єктивних обов’язків членів Конвенції по забезпеченню прав всіх людей, які 

знаходяться під їх юрисдикцією, незалежно від того чи порушено власний інтерес цих 

держав чи права їх громадян; 

2)  динамічне тлумачення норм Конвенції, яку називають «живим інструментом» 

захисту прав людини; 

3)  пряма дія норм Конвенції у внутрішньому правопорядку держав-членів. 

Щодо першої ознаки слід зазначити, що на відміну від класичних міжнародних 

договорів, Конвенція передбачає більше, ніж взаємні зобов’язання, – вона створює 

особливий правовий режим «колективного гарантування» прав людини. Це означає, що 
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будь-яка держава-учасниця Конвенції вправі вимагати дотримання цих зобов’язань 

безвідносно до того, чи потерпіла вона від порушення з боку іншої держави-учасниці. У 

міжнародному праві такі колективні зобов’язання в межах певного правового режиму (у 

цьому випадку – системи захисту ЄКПЛ) називаються зобов’язаннями erga omnes partes – 

такі, що стосуються кожної сторони договору. 

Іншим прикладом міждержавного звернення щодо інтересів публічного порядку є 

скарга Данії, Нідерландів, Норвегії та Швеції проти Греції 1967 р., внаслідок розгляду якої 

було встановлено грубі порушення прав людини з боку військового уряду Греції, після 

чого остання вийшла з РЄ та денонсувала Конвенцію і повернулася лише у 1974 р. після 

зміни влади. 

З самого початку в Конвенції передбачалася можливість подання двох типів скарг: 

міждержавних та індивідуальних. Однак можливість звернення до Суду ускладнювалася 

факультативною юрисдикцією, тобто держави були вільні обирати визнавати Суд чи ні. 

Подання індивідуальних заяв обумовлювалося згодою конкретної держави. Одностайна 

згода на юрисдикцію Суду щодо індивідуальних звернень давалося нелегко – лише у 

1981 р. Франція останньою погодилася, що проти неї можна подавати такі заяви. 

У цьому полягає унікальність і навіть революційність системи ЄКПЛ: вона не 

просто проголосила права людини, – Конвенція створила перший і понині єдиний дієвий 

судовий механізм захисту цих прав – ЄСПЛ, піднісши людину на найвищий у 

міжнародно-правовій площині щабель – один рівень з державами, заклавши підвалини 

міжнародної правосуб’єктності індивіда. Всі гарантовані Конвенцією і додатковими 

протоколами права визнаються напряму за людиною і у держав виникають зобов’язання 

не тільки стосовно одна одної, але й щодо кожного, хто перебуває під їх юрисдикцією 

(ст. 1 ЄКПЛ) [4]. 

Ще одним показником системи «публічного порядку» і одночасно сучасним 

викликом європейській правозахисній системі є порядок розв’язання міждержавних справ 

та індивідуальних звернень, пов’язаних зі збройними конфліктами, що відбуваються на 

теренах Європи або за участі європейських держав. На жаль, протягом останніх десятиліть 

їх значно побільшало. Саме через це попередній голова ЄСПЛ Дін Шпільман, оцінюючи 

діяльність Суду в сфері юрисдикції щодо міждержавних справ і його переобтяженість 

ними, назвав ЄКПЛ «гарантом мирного публічного порядку в Європі» [1]. 

Щодо другої ознаки конституційно-правового характеру ЄКПЛ, а саме порядку 

тлумачення її норм, слід зазначити, що як міжнародний договір Конвенція тлумачиться 

згідно з положеннями ВКПМД 1969 р. Однак ЄСПЛ напрацював і власні правила 

тлумачення, згідно з одним із них Конвенція повинна розумітися як «живий інструмент» 

захисту прав людини. Закріплені в ній права слід тлумачити еволюційно або Динамічно, – 

в світлі сучасних умов та правозахисних ідей, що превалюють у демократичних 

європейських державах. Це означає, що розуміння кожного із прав відбувається не в 

«замороженій» на момент їх прийняття формі, а в сучасних реаліях, що значно 

розширюють наповненість того чи іншого права. Отже, Суд, забезпечуючи актуальність та 

ефективність Конвенції в цілому, не тільки розглядає конкретні скарги, він також, на 

кшталт Конституційного суду багатьох держав, визначає й динамічно формулює «закон» 

Конвенції як такий. Слід, однак, зазначити, що попри широкі дискреційні можливості 

тлумачення закріплених в Конвенції прав, їх перелік не може доповнюватись у судових 

рішеннях. 
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Відповідно до третьої ознаки поступового формування «конституційної» правової 

природи ЄКПЛ – питання дії норм Конвенції у національному праві держав-учасниць, то 

слід зазначити, що практична цінність Конвенції залежить не тільки від її можливості 

гарантувати захист прав людини на міжнародному рівні, але й від того, чи здатна вона 

захистити їх у внутрішніх правопорядках та системно вплинути на їх удосконалення. 

Проявом великої ваги та впливу норм ЄКПЛ на формування конституційних 

правозахисних засад в національних правопорядках є ставлення до Конвенції в Німеччині. 

Так, не дивлячись на те, що норми Конвенції прирівняні до національного права, 

Федеральний Конституційний Суд фактично підняв їх рівень до конституційних 

положень, оскільки використовує їх як обов’язковий стандарт при тлумаченні прав, 

закріплених у національній Конституції [5, с. 565]. 

Слід пам’ятати, що ЄСПЛ – це насамперед суд, в основу якого закладено право на 

індивідуальні звернення, тому незважаючи на дискусії з приводу посилення його 

квазіконституційної ролі, він і надалі залишається міжнародною установою, яка 

забезпечує судовий захист прав людини тоді, коли національні засоби з цим не впоралися. 

Сьогодні успіх Конвенції і створеного нею судового механізму є настільки 

значним, що система стала заручницею своєї шаленої популярності. Якщо на початку 

діяльності у зв’язку з відсутністю справ Суд перебував на «суворій дієті», а деякі судді 

навіть називали себе групою судових chômeurs (безробітних), бо збиралися тільки раз на 

рік, то сьогодні ЄСПЛ настільки переповнений справами, що для того, щоб розглянути 

лише ті, що вже є в Суді, знадобиться кілька десятиліть. Після кожної реформи 

запровадженої з метою розвантаження справ Суду, він знову переповнюється стравами і 

шукає шляхи раціоналізації своєї роботи. Але фактично це свідчить про найважливішу 

рису роботи ЄСПЛ у сфері захисту прав людини і громадянина – це справді дієвий 

інститут для відновлення порушених і не визнаних або оспорюваних прав людини на 

міжнародному рівні та забезпечення міжнародного правопорядку. 
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ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ТЛУМАЧЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ 

ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 

 

Незаконні дії та зловживання правом можуть відбуватися в будь-якій організації 

незалежно від типу власності, набуваючи різних форм, таких як корупція або шахрайство, 

зловживання або недбалість. Люди, які працюють в організації або контактують з нею під 

час трудової або службової діяльності, часто знають про такі випадки, а тому мають 

привілейоване положення для інформування тих, хто може здійснити перевірку й 

розв’язати цю проблему. Викривачі допомагають запобігти негативними наслідкам та 

виявити загрозу завдання шкоди суспільним інтересам, яка в іншому випадку може 

залишатись прихованою. 

Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» в поточній редакції станом 

на 18 жовтня 2019 р. викривачем є особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, 

що інформація є достовірною, повідомляє про порушення відповідно до вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» іншою особою (ч. 1 ст. 53) [3]. Викривачем 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання 

корупції» щодо викривачів корупції від 17 жовтня 2019 р. № 198-IX (вступає в дію 

01.01.2020) є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, 

повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй 

відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою 

діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених 

законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 

проходження служби чи навчання [4]. На відміну від європейського права в українському 

законодавстві поняття викривач обмежується корупційною сферою. На нашу думку, 

викривачем є особа, яка, ґрунтуючись на принципі добросовісності, добровільно 

повідомляє (у межах відповідної організації або до правоохоронного органу) або публічно 

оприлюднює достовірну інформацію про правопорушення, загрозу або шкоду суспільним 

інтересам, що отримана ним в ході трудової діяльності. 

Право особи інформувати про правопорушення, в тому числі корупційного 

характеру, – це вроджене продовження права особи на вільне вираження своїх думок і 

поглядів, що передбачено ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року (далі – Конвенція). Право кожної особи на свободу вираження поглядів 

включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та 

ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів [1]. 

Право викривати порушення на робочому місці ґрунтується на праві на свободу 

вираження поглядів, закріплене ст. 10 Конвенції «Свобода вираження поглядів» та 

ст. 34 Конституції України «Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань». 

Так І.Л. Бородін відносить право на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів і переконань (ст. 34); право на інформацію, тобто на вільне збирання, 



36 

 

використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб (ст. 34) до 

культурних прав громадян [2, с. 76]. Однак стосовно викривачів, на наше переконання, 

право на свободу слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань 

стосується більшою мірою громадянських прав і свобод людини. 

«Цінність Конвенції, – як справедливо зазначає французький вчений К. Васак, – 

визначається фактично її механізмом, а не правами, які вона захищає». Уперше в історії 

людства, підкреслює він, існує міжнародний механізм, який функціонує поза державою і 

«виражає загальні цінності всього людства» [5, с. 673]. Таким механізмом є можливість 

звернутись за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини, а також 

подальше використання його практики у правозастосовній діяльності. Відповідно до норм 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини» [6] суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року та протоколи до неї, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, а також практику Європейського суду з прав 

людини та Європейської комісії з прав людини як джерело права. 

Європейський суд з прав людини активно розглядає справи, пов’язані із захистом 

осіб, які добровільно та добросовісно, керуючись суспільним інтересом, повідомили про 

порушення норм закону в тій організації, де вони працювали або проходили службу. 

Найбільш знаними справами Європейського суду з прав людини щодо захисту прав 

викривачів вважаються: справа «Гуджа проти Молдови» (Guja v. Moldova) no. 14277/04, 

ECHR 2008, а також Guja v. Moldova 2[GC], no. 1085/10, ECHR 2018; справа «Гайніш 

проти Німеччини» (Heinisch v. Germany) no. 28274/08), ECHR 2011; справа «Марченко 

проти України» (Marchenko v. Ukraine), no. 4063/04, § 46, 19 лютого 2009 р.) та ін. 

Найважливішим аспектом розглянутих рішень Європейського Суду з прав людини є 

акцент на необхідності забезпечення національними судами балансу прав працівників-

викривачів та інтересів роботодавців як публічного, так і приватного секторів. 

Європейський Суд з прав людини наполегливо закликає національні суди враховувати цей 

баланс при розгляді трудових суперечок, які виникли в результаті викриття. 

Що стосується застосування ст. 10 Конвенції до місця праці, Європейський суд з 

прав людини постановив, що повідомлення з боку працівника державного сектору про 

незаконні або неправомірні дії на робочому місці повинні, за певних обставин, перебувати 

під захистом. Такий захист може бути необхідним, зокрема, тоді, коли працівник або 

державний службовець, про якого йдеться, є єдиною особою (або однією з небагатьох 

осіб), яка знає про те, що відбувається на роботі й, таким чином, краще ніж хто-інший 

може діяти в інтересах суспільства, попереджаючи роботодавця або громадськість 

загалом [7, c. 106]. 

Є підстави стверджувати про перманентне розширення тлумачення ст. 10 

Конвенції. Зокрема це стосується захисту прав викривачів. Існує низка справ, пов’язаних 

зі свободою вираження поглядів недержавних або державних службовців, в яких 

Європейський суд з прав людини постановив, що ст. 10 застосовна до робочого місця в 

цілому (див., наприклад, справу «Кудешкіна проти Росії» (Kudeshkina v. Russia), 

№ 29492/05, п. 85, від 26 лютого 2009 р., справу «Фогт проти Німеччини» (Vogt 

v. Germany), від 26 вересня 1995 р., п. 53, серія A № 323, справу «Фуентес Бобо проти 

Іспанії» (Fuentes Bobo v. Spain), № 39293/98, п. 38, від 29 лютого 2000 р.). Європейський 

суд з прав людини встановив, що ст. 10 Конвенції застосовують у випадках, коли йдеться 
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про регулювання відносин між роботодавцем і працівником, як приватним, так і 

публічним правом, а держава має позитивний обов’язок щодо захисту права на свободу 

вираження поглядів навіть у сфері відносин між приватними особами. 

Законодавство про працю в державах – членах Ради Європи має певні відмінності. 

Однак, всі 47 країн у рівній та повній мірі повинні дотримуватися тих зобов’язань, що 

розроблені практикою Європейського Суду з прав людини. Отже, держави повинні на 

нормативному рівні, а також у реальному житті забезпечити право працівника на свободу 

вираження поглядів поряд з тим, щоб втручання роботодавця у реалізацію цих прав 

(моніторинг приватного життя, звільнення з роботи, накладення стягнень за 

висловлювання критичних зауважень стосовно роботодавця) було обмежено законом. 

Втручання в особисте та трудове життя викривача повинно бути пропорційним захисту 

своїх інтересів роботодавцем, а національні суди зобов’язані забезпечити належний 

баланс між цими правами працівників та інтересами роботодавця або держави. 

Нині ми спостерігаємо поступове розширення тлумачення Європейським Судом з 

прав людини ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як 

фундаментального елементу захисту прав викривачів. 
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ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ФОРМУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Історія розвитку людства має величезну і неймовірно насичену історію. Кожен із 

нас народжується з однаковою фізичною та фізіологічною структурою, має однакові права 

та обов’язки у суспільстві, підкоряється та одночасно захищається конкретними 

державними документами. Зростаючи, виховуючись у різних сім’ях, культурах, народах, 

людина починає ставати особистістю, розвивати свої думки, погляди, формувати ціннісні 

орієнтації та морально-психологічні норми. І проходячи цю соціалізацію, кожен з нас стає 

абсолютно різним, унікальним і неповторним [2]. 

Ідея того, що люди володіють невід’ємними правами, корениться в багатьох 

культурах і стародавніх традиціях. Звід законів царя Хаммурапі у Вавилонії (близько 2000 

до н.е.) був першим писаним кодексом законів, заснованих царем Вавилона. У ньому 

давалася обітниця «здійснювати в царстві справедливе правління, винищувати злих і 

жорстоких, не дозволяти сильним пригноблювати слабких, ... просвіщати країну і сприяти 

благополуччю народу» [3]. 

Хартія Кіра (близько 539 р. до н.е.) була складена царем Персії для народу його 

царства і визнавала права на свободу, безпеку, свободу пересування, а також деякі 

соціальні та економічні права. Африканський світогляд «убунту» в своїй сутності включає 

все, що означає бути людиною. Убунту підкреслює повагу до всіх членів громади, 

гостинність і шляхетність. 

Еволюція розвитку прав і свобод людини йде з давніх давен, але лише у 17 столітті 

почали з’являтись офіційні документи із зазначенням конкретних законів. Спочатку така 

документація розповсюджувалась для шляхетного населення, а згодом почала діяти для 

усього народу в цілому [1]. 

У 1689 році Парламент прийняв закон, в якому заявлялося, що він більше не 

терпітиме королівського втручання у свої справи. Цей документ, відомий як Білль про 

права, забороняв монарху припиняти дію законів без згоди парламенту, обумовлював 

вільні вибори членів парламенту і декларував, що свобода слова в парламенті не могла 

бути оскаржена ні в судах, ні де-небудь ще. Джон Лок (1689) розвинув теорію,що кожна 

людина має певні права, що походять від власної природи, а не від уряду і його законів. 

У 1776 році більшість британських колоній в Північній Америці проголосили 

незалежність від Британської Імперії в Декларації Незалежності Сполучених Штатів. В 

1789 році французи повалили монархію і заснували першу Французьку Республіку. 

Французька Декларація Прав людини і громадянина взяла свій початок від революції і 

була написана представниками духівництва, дворянства і звичайних людей, які написали 

її, щоб втілити думки діячів Просвітництва, таких як Вольтер, Монтеск’є, 

енциклопедистів і Руссо [3]. 

У XIX і XX століттях ряд проблем зі сфери прав людини привернув широку увагу і 

став розглядатися на міжнародному рівні, починаючи з таких питань, як рабство, кріпосне 

право, жорстокі умови праці та дитячої праці. Приблизно до цього часу належить і 

прийняття перших міжнародних угод, що відносяться до прав людини. В Англії та 

Франції рабство було оголошено поза законом приблизно на початку XIX століття, а в 
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1814 році британський і французький уряди підписали Паризький договір про співпрацю з 

метою припинення работоргівлі. 

Створення Міжнародної організації праці (МОП) в 1919 році відображає 

переконання у тому, що універсальний і тривалий мир може бути досягнутий, лише якщо 

заснований на соціальній справедливості. Статут Організації Об’єднаних Націй, 

підписаний 26 червня 1945 р. заявляє, що основним завданням ООН є «позбавити 

прийдешні покоління від лиха війни» і «знов утвердити віру в основні права людини, 

гідність і цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок». Загальна 

декларація прав людини була розроблена Комісією з прав людини ООН і прийнята 

Генеральною Асамблеєю 10 грудня 1948 року. Всесвітня Декларація прав людини, без 

сумніву, є новаторською і продовжує слугувати як найважливіший глобальний інструмент 

по правам людини [3]. 

Розмірковуючи над темою прав та свобод людини, можна дійти висновку, що 

немає однакового еталонного критерію для усього світу. Величезну роль відіграє 

культура, політика, релігія країни. Наприклад, права та обов’язки жінки в ОАЕ та Україні 

дуже відрізняють за багатьма критеріями, але у той же час, корінні араби ніколи не 

працюють на несолідних посадах (офіціант, продавець, прибиральник тощо). Держава 

піклується про своїх жителів і забезпечує їх достойною, елітною роботою, в той час як в 

Україні, люди їдуть у інші країни на неймовірно складну роботу, заради того, щоб 

заробити і забезпечити усім необхідним свою родину. 

У нашій країни існує Конституція, Декларація прав людини, але, на жаль, ці 

документи не є захистом та гарантією якісного життя для усього населення країни. Коли 

звучить фраза «Усім людям однакові права на навчання», одразу виникає питання: «Чому 

кількість державних місць в університетах в 10 разів менша, ніж контрактних?». Зазвичай 

це пояснюють розвитком світового ринку, міжнародних відносин, але в результаті 

більшість населення має навчатись за гроші. А бюджетні місця, окрім їх маленької 

кількості, мають безліч нюансів, пільг тощо. Тематика вивчення прав та свобод людини є 

актуальною і необхідною у кожному поколінні, що завжди викликала і буде викликати 

постійні дискусії. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

На початку ХХІ століття питання прав людини стало найважливішою проблемою 

людства, що має складні аспекти прояву на внутрішньодержавному й міжнародному 

рівнях і є актуальним у реаліях міжнародного правопорядку країн – членів ЄС [2, с. 143]. 

Правові норми здійснюють права та свободи людини і розглядаються як одна з 

найбільш цивілізованих цінностей, за критеріями яких оцінюється рівень демократичного 

розвитку держави і суспільства в світі [5, с. 346]. 

У європейській правовій думці ХХ століття права і свободи людини та 

громадянина завжди займали ключове місце. Визначення правового статусу громадянина, 

спрямованого на захист прав та свобод людини, припадає на період після Другої світової 

війни. На сьогодні права та свободи людини охороняються нормативно-правовими актами 

кожної держави. У державі можуть існувати різні правові статуси: правовий статус 

громадян України, правовий статус окремих соціальних груп населення, правовий статус 

держави, органів державної влади, посадових осіб тощо. У правовому статусі громадянина 

України виражаються відносини між громадянином і державною владою та іншими 

суб’єктами громадянського суспільства. Знання цих прав, свобод та обов’язків дає 

можливість захищати ці права законними методами і способами в судовому порядку, а 

також за допомогою інших юридичних гарантій. Сукупність прав, свобод і обов’язків 

(якими наділений суб’єкт правовідносин) – це правове становище громадянина. 

Поняття, яке відображає тільки те, що властиве усім і кожному члену суспільства, 

залишаючи за своїми межами приватне, індивідуальне – це конституційно-правовий 

статус громадянина. Тому під конституційно-правовим статусом особи ми повинні 

розуміти систему взаємовідносин між особою та державою, закріплену в Конституції, 

включаючи відповідні складові елементи (конституційні права, свободи та обов’язки, 

основні принципи конституційно-правового статусу особи тощо). Відзначимо, прийняття 

Конституції України стало важливим кроком у нормативній регламентації Парламентом 

України основних прав і свобод громадян. 

Сучасне конституційне законодавство України стосовно закріплення прав та 

свобод громадян відповідає міжнародно-правовим стандартам прав людини, Загальній 

декларації прав людини від 10 грудня 1948 року, Міжнародному пакту про громадянські 

та політичні права від 19 грудня 1966 року, Міжнародному пакту про економічні, 

культурні й соціальні права від 19 грудня 1966 року. 

Згідно зі ст. 3 Конституції України визначено, що права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і напрями діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави. 
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Слід зазначити, що обов’язок держави – забезпечувати права людини і 

громадянина, створюючи відповідні умови для здійснення прав і свобод людини, що 

включають три компоненти: 

– сприяння реалізації прав і свобод людини, формуючи загальносоціальні гарантії;  

– охорона прав і свобод людини, вживаючи заходів для запобігання 

правопорушень; 

– захист прав і свобод людини, у разі їх порушення суб’єктом. 

За роки незалежності в нашій державі створена досить задовільна законодавча база 

з прав людини і громадянина. Є чіткі конституційні гарантії, був прийнятий цілий ряд 

законодавчих актів, найбільш важливими в зазначеній сфері є: Закони України «Про 

громадянство в Україні» (нова редакція), «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини», «Про імміграцію», «Про біженців», «Про мови в Україні», «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій», «Про приєднання України до Конвенції ООН про статус 

біженців і Протоколу про статус біженців» тощо. 

Будучи правовою державою, Україна спрямувала розвиток політики на створення 

нових форм і загальнолюдських стандартів для жінок і чоловіків гендерної культури 

нового взірця [3, с. 552]. 

У системі світового оновлення й реформування наша країна прагне до творення 

громадянського суспільства на сучасних гуманітарних засадах, що є передумовою 

демократичного устрою. Слід зазначити, що наукові дослідження зв’язку між ґендерним 

фактором і державною політикою з’явилися в останні два десятиріччя спочатку на Заході, 

потім і на пострадянському просторі. 

Конференції ООН зі становища жінок, що відбулися протягом останніх двох 

десятиліть минулого століття, визначили основні напрями та принципи гендерної 

політики, що знайшли своє відображення у відповідних конвенціях та інших міжнародно-

правових актах. Зі свого боку, науковець С. Гаращенко дає своє авторське визначення: 

«Гендерна політика – це діяльність, спрямована на врахування та збалансування інтересів 

та потреб різних гендерних груп». На важливість гендерного аспекту державної політики 

звернула увагу й інша українська дослідниця К. Левченко, яка вказала, що гендерна 

політика – це дії політичних суб’єктів держави політичних партій громадсько-політичних 

об’єднань міжнародних інституцій, спрямовані на утвердження партнерства статей [3, 

с. 554]. 

Як зазначено вище, у ХХІ столітті питання гендерної політики потребує детального 

вивчення та розуміння того, що ж являє собою рівність сьогодні, які її нові ознаки й 

прояви. Нині прослідковуються зрушення у сфері гендерної політики в українському 

законодавстві. 

Конституцією України прямо передбачено, що чоловіки й жінки є рівними. 

Конституція України, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт «Про 

громадянські та політичні права», Міжнародний пакт «Про економічні, соціальні і 

культурні права», Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, інші документи 

гарантують рівність прав і свобод людини і громадянина. 

На сучасному етапі, безумовно, важливим кроком стало прийняття Закону України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. 

№ 2866-IV та Указу Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і 
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місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» від 26 липня 2005 р. Ці законодавчі акти розглядають питання стосовно місця в 

суспільстві, державі, політиці жінки та чоловіка та подолання вказаних стереотипів [3, 

с. 553]. 

Постанова Верховної Ради України від 29 червня 2004 р. № 1904-IV «Про 

Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в Україні: реалії та 

перспективи» відносить до спектру питань, що стосуються «…гендерної рівності – 

дотримання рівних прав жінок і чоловіків». Експертка з гендерних питань в Україні 

Оксана Ярош вважає, що «мета утвердження гендерної рівності в українському 

суспільстві – це досягнення рівності у правах, обов’язках, можливостях як чоловіків, так і 

жінок». 

У 2016 році соціологічна служба Центру Разумкова провела дослідження, щоб 

з’ясувати, чи має місце гендерна нерівність в українському суспільстві. Результати 

дослідження є досить показовими. Вони підтверджують, що в Україні гендерна 

проблематика є актуальною, зокрема, зважаючи на випадки дискримінації. 

Відповідаючи на питання «Чи існує в Україні рівність між чоловіками та 

жінками?», 61 % респондентів вважають, що рівність існує. Також виявилося, що будь-яка 

дискримінація починається насамперед на побутовому рівні, і виникає з причин дефіциту 

або нерозвинутої особистісної культури, браку освіти або етичного ставлення до 

людей [7, с. 2]. 

Підсумовуючи наведене вище, зазначимо, що такий напрям діяльності сучасної 

України, як утвердження і забезпечення прав і свобод людини, є головною функцією 

Української держави. Таким чином, можна дійти висновку, що гендерна політика відіграє 

важливу роль у практичному втіленні гендерних засад суспільства, тобто впровадження 

рівних прав та можливостей чоловіка та жінки у всі сфери суспільного життя держави. 

Конституційні права і свободи, встановлені Українською державою, закріплені в її 

Конституції та інших законодавчих актах, дозволяють кожному громадянинові обирати 

відповідний вид своєї поведінки, користуватися політичними, соціально-економічними 

свободами та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах. 

Президент України виступає гарантом прав і свобод людини і 

громадянина (ст. 102), а на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок вживати 

заходів щодо їх забезпечення (п. 2 ст. 116). Європейська конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод, яка була прийнята в межах Ради Європи 4 листопада 

1950 р. в Римі (Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 р.) є найважливішим 

міжнародно-правовим актом регіонального характеру про права людини [4, с. 61]. Саме в 

ній закріплено комплекс основних прав і свобод людини, кримінально-процесуальні 

гарантії їх дотримання та реалізації. Для захисту цих прав і свобод заснований 

Європейський Суд з прав людини, рішення якого є обов’язковими для всіх держав-

учасниць Конвенції. 

В Україні прийнято демократичне законодавство у сфері прав і свобод людини, але 

для побудови в Україні демократичної правової держави в умовах соціально-економічної і 

політичної кризи суттєве значення має боротьба з викорінення організованої злочинності, 

корупції, беззаконня, правового свавілля, які суттєво підривають віру громадян у право і 

закон [6, с. 42]. 
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Тому права людини й виступають як специфічна глобальна проблема, вирішення 

якої залежить від кожної держави. Адже права людини були, є і будуть відображенням 

різноманітних процесів, що відбуваються в суспільстві та природі, а також інтересів, 

потреб людей, які виникають у тій чи іншій державі [1, с. 31]. 

Тому слід мати на увазі, що забезпечити дотримання прав людини в Україні 

можливо тільки за допомогою ефективного реформування системи влади та дотримання 

комплексного підходу до забезпечення прав людини як з боку держави, так і 

громадянського суспільства. Лише відкритість і гласність у цій сфері можуть стати 

запорукою і дієвим фактором утвердження в Україні дійсно правової демократичної 

держави, в якій реально будуть забезпечуватися права і свободи громадян. Саме Держава 

має визнавати людину найвищою соціальною цінністю, охороняти та захищати її права і 

свободи, гарантувати їх реальне здійснення. 

Саме Держава повинна створювати для неї всі необхідні умови для гідної праці, 

надавати соціальну допомогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. 

Сподіваємось, в майбутньому права і свободи людини і громадянина, закріплені в чинній 

Конституції України, будуть вдосконалені. 
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ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І ПОЛІТИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ 

 

Важливим питанням у контексті нашої розвідки є питання про філософське 

підґрунтя мультикультуралізму, а відтак – і про філософське підґрунтя прав національних 

меншин. Гадаємо, що перспективним у цьому зв’язку є розгляд феномену 

мультикультуралізму через призму дихотомії «лібералізм – комунітаризм», яка, на нашу 

думку, є центральною дихотомією для сучасної європейської та американської політико-

правової філософії [1]. 

Насамперед зазначимо, що ліберальна критика мультикультуралізму включає в 

себе такі аргументи. По-перше, ця правова політика забезпечує державну підтримку не 

стільки культурам, скільки громадам і групам, які необґрунтовано беруть на себе місію 

представництва інтересів усього етносу або релігії. По-друге, державне спонсорування 

громад стимулює розвиток групою комунітарної (общинної) ідентичності, пригнічуючи 

індивідуальну. Така політика закріплює владу громади над індивідом, позбавленим 

можливості вибору. По-третє, мультикультуралізм штучно консервує традиційно-общинні 

відносини, перешкоджаючи індивідуальній інтеграції представників різних культур у 

громадянське суспільство. У багатьох країнах Європи і в США відомі численні випадки, 

коли люди, що втратили свою етнічну або релігійну ідентичність, змушені були 

повертатися до неї тільки тому, що уряд спонсорує не культуру, а громади (школи, клуби, 

театри, спортивні організації тощо). По-четверте, головним недоліком правової політики 

мультикультуралізму є те, що вона провокує сегрегацію груп, породжуючи штучні 

кордони між громадами і формуючи свого роду гетто на добровільній основі [2, с. 34]. 

У межах «європейського мультикультуралізму» одностороння толерантність 

приймаючої спільноти перетворилася на турботу про ідентичність іммігранта при нестачі 

інтересу до ідентичності приймаючої країни. Водночас Д. Кемерон наголошував, що 

заохочення розмаїття призвело в Британії не до мультикультурності діалогу, а до 

сегрегації: «В рамках доктрини державного мультикультуралізму ми заохочували 

представників різних культур жити окремим життям, далеко один від одного і від 

мейнстриму. Ми не змогли надати такого бачення суспільства, до якого вони хотіли б 

належати. Ми навіть були толерантні до того, що ці сегреговані громади поводяться таким 

чином, який повністю суперечить нашим цінностям» [цит. за: 3, с. 34]. 

Небезпека етнокультурної фрагментації соціуму, існування «паралельних» 

суспільств в одній державі, спричинене у тому числі зіткненням цінностей приймаючої 

європейської країни й іммігрантів, зокрема тих, що мають мусульманську ідентичність, 

безумовно, заслуговує на прискіпливу увагу. Однак, гадаємо, що широко відома серія 

офіційних заяв на найвищому рівні про «крах мультикультуралізму», з якими в 2010–

2011 роках виступили А. Меркель, Д. Кемерон та Н. Саркозі, все ж свідчила радше про 

очевидні прорахунки та недоліки лише певної моделі мультикультуралізму, а не про його 

повне фіаско як доктрини в цілому. Видається, що мультикультуралізм – як політико-

правову ідею, так само як і соціально-філософську концепцію – ще занадто рано 
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«списувати» в архів світової історії. Своєю чергою, «життєздатність» цього феномену 

завдячує, як видається, тому, що він «живиться» ідеями водночас двох потужних 

філософсько-світоглядних течій сучасності, про які ми вже згадували, – комунітаризму та 

лібералізму. 

При цьому, на перший погляд, комунітаризм виглядає більш явно, експліцитно 

відповідним, адекватним філософським підґрунтям правової політики 

мультикультуралізму. Така теза випливає вже з того, що визначальним, вихідним, базовим 

терміно-поняттям комунітарного світогляду є «спільнота (community)», права якої 

неможливо звести до сукупності прав її членів. 

Для підтвердження цього звернемося до праць авторитетного канадського ученого 

В. Кимлічки, який недвозначно визначав перший етап розвитку мультикультуралізму (до 

1989 р.) як «комунітаризм»: «Якщо ти ліберал і захищаєш індивідуальну автономію, то 

будеш противником мультикультуралізму як непотрібного і небезпечного відступу від 

належного наголосу на індивідуальність. Навпаки, для комунітариста 

мультикультуралізм – це правомірний спосіб захисту співтовариств від руйнівних впливів 

індивідуальної автономії та утвердження цінності співтовариства. (…) Таким чином, 

захисники мультикультуралізму спочатку тягнулися до комунітаризму як можливого 

філософського підґрунтя прав меншин. І навпаки, … природна еволюція комунітаризму 

йшла в напрямку деякої форми мультикультуралізму» [4, с. 425]. Проте вже на другому 

етапі проблеми мультикультуралізму здебільшого дискутуються в «координатах» 

лібералізму: «…є життєво важливі інтереси, пов’язані з культурою та ідентичністю, які 

можна повністю поєднати з ліберальними принципами свободи і рівності (курсив наш. – 

О.П.) і які виправдовують наділення меншин особливими правами. Ми можемо це назвати 

позицією «ліберального культуралізму» [4, с. 429]. 

В іншій праці В. Кимлічки зосереджується на аналізі природи колективних прав 

національних меншин. По-перше, він визнає, що навіть після Другої світової війни 

«багато хто з лібералів сподівався, що наголос на «права людини» дасть змогу вирішити й 

проблеми, пов’язані з правами меншин. Замість того, щоб захищати найбільш вразливі 

групи прямо, через надання їхнім членам спеціальних прав, передбачалося, що права 

етнічних меншин будуть захищатися опосередковано, через гарантування основних 

громадянських і політичних прав усім людям, незалежно від їхньої належності до певної 

групи» [8, с. 17]. Власне, з огляду на цю філософію, у Загальній декларації прав людини 

1948 р. не були включені згадки про права етнічних і національних меншин. 

В. Кимлічка доводить, що на сучасному етапі «диференційовані за групами права 

національних меншин … фактично не суперечать ліберальним принципам 

рівності» [5, с. 145]. При цьому філософ виокремлює дві групи прав меншин: 1) пов’язані 

із «внутрішніми обмеженнями», а саме із вимогами культурних меншин обмежити 

основні громадянські чи політичні свободи своїх власних представників; 2) пов’язані із 

вимогами «зовнішнього захисту», які зменшують уразливість меншин перед рішеннями 

суспільства більшості. Зрозуміло, що ліберальним принципам може відповідати лише 

друга категорія прав. Підсумовуючи, канадський дослідник наголошує: «ліберальні 

погляди вимагають свободи у межах групи меншин і рівності між групами меншин і 

більшості. Система прав меншин, яка поважає ці два обмеження, є, я переконаний, 

бездоганною з точки зору лібералізму» [5, с. 145]. Відтак, аналіз міркувань В. Кимлічки 

дає підстави стверджувати, що він є прибічником жорсткого мультикультуралістського 
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підходу, згідно з яким «до різноманіття слід не просто ставитися толерантно – його 

потрібно зміцнювати, заохочувати і підтримувати, як фінансовими засобами (за 

необхідності), так і шляхом надання культурним меншинам особливих прав» [6]. 

Натомість м’який (класичний) ліберальний мультикультурний режим можна 

визначити, за словами Ч. Кукатаса, «як режим найбільшої толерантності. Він терпимий 

настільки, що готовий миритися з наявністю в своєму середовищі навіть тих, хто 

налаштований проти нього. У той же час він не надає особливих переваг і захисту жодній 

конкретній групі або громаді» [6]. 

Очевидно, що «м’який» і «жорсткий» варіанти мультикультуралізму корелюють із 

постулатами, відповідно, класичного та сучасного лібералізму (неолібералізму). Ідеологи 

першого із визнання індивідуальної свободи виводили вимогу невтручання держави в 

приватне життя громадян, відтворену у відомій формулі «держава – нічний сторож». Така 

держава повинна і може забезпечити лише громадянські та політичні права (права людини 

«першого покоління»). Натомість специфіку останнього зазвичай вбачають у яскраво 

вираженій соціальній складовій, у зміні позиції щодо ролі держави в забезпеченні й 

захисті прав громадян і, насамперед, у розширенні, доповненні каталогу таких прав 

соціальними, економічними та культурними (правами «другого покоління») [7, с. 452–

453]. 

У цілому, як видається, філософськими підвалинами політики 

мультикультуралізму у різних моделях її практичної реалізації є як ліберальні, так і 

комунітаристські концепти. Більше того, вищеописана еволюція ставлення лібералізму до 

мультикультуралізму, гадаємо, є зайвим підтвердженням конвергенції ліберальних та 

комунітаристських течій у напрямі ліберального комунітаризму. 
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ДО ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ТА ДІЙ НОРМ 

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

 

«Декларація прав людини – один з найбільш важливих документів людства, який 

стоїть у центрі захисту прав всіх людей у всьому світі. 10 грудня 1948 року Генеральна 

Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Тоді людство почало 

будувати новий повоєнний світ, і в його основу було покладено розуміння, що людське 

життя, рівність і свобода людей є найбільшими цінностями». Саме прийняття Декларації 

прав людини започаткувало процес створення системи міжнародних стандартів у галузі 

прав людини, набуття ними універсального характеру. Після прийняттям Декларації 

світова спільнота отримала надію – надію на право кожного бути вільною людиною, жити 

у світі без насильства, дискримінації, бідності, воєн, екологічних катастроф [1]. 

Запровадження єдиної міжнародної системи захисту прав людини стало одним із 

найважливіших завдань створеної після завершення Другої світової війни Організації 

Об’єднаних Націй. Так Статут ООН зобов’язує держави сприяти в співробітництві з ООН, 

в загальній повазі та дотриманню прав і свобод людини. Величезне значення для 

виконання цього обов’язку має загальне розуміння характеру цих прав і свобод, що 

досягається регламентацією в універсальному міжнародному документі. 

Слід зазначити, що прийняття декларації було тривалим. В результаті тримісячної 

боротьби вдалося узгодити текст Загальної декларації прав людини. Відповідно до 

Декларації, основним елементом для визнання прав і свобод людини є гідність 

особистості. 

В Декларації наголошуться на рівності прав і свобод, вказується, що кожна людина 

повинна володіти ними незалежно від раси, статі, мови, релігії, політичних переконань, 

соціального стану, національності, проживання на території незалежної держави, або на 

підопічній чи території без самоврядування (ст. 2) [2]. Саме в Декларації визначені 

основні громадянські та політичні права, до яких включено право на життя, свободу й 

особисту недоторканність. 

До громадянських прав належать: неприпустимість рабства або підневільного 

стану, неприпустимість катування, жорстоке і принижуюче людську гідність поводження і 

покарання, право на правосуб’єктність, рівність усіх перед законом, право на відновлення 

порушених прав, право на судовий розгляд, неприпустимість свавільного арешту, 

затримання або вигнання, презумпція невинуватості, право на особисте життя, 

недоторканність житла, таємницю кореспонденції. Право на вільне пересування і вибір 

місця проживання, право шукати притулку, рятуючись від переслідування з політичних 

мотивів, право на створення сім’ї і рівність сторін у шлюбі, право на громадянство, право 

володіння майном, право на свободу думки, совісті, переконань, право на свободу мирних 

зборів і асоціацій. До політичних прав належить право на участь у керуванні країною 

безпосередньо або через своїх представників [3]. 

У декларації визначені також соціально-економічні та культурні права. Слід 

зазначити, що в Декларації вказується на взаємозв’язок громадянських, політичних і 
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соціально-економічних прав, на необхідність встановлення такого соціального і 

міжнародного правопорядку, при якому ці види прав зможуть бути реалізовані.  

Згідно з декларацією громадянські, політичні, економічні та соціальні права 

людини – не даруються державою, а належать кожному від народження. Вони є основою 

людського існування і розвитку, а тому не мають кордонів. Визнання, дотримання та 

захист прав і свобод людини не є внутрішньою справою тієї чи іншої країни [4]. 

Виступаючи на 70 річниці прийняття Загальної декларації прав людини, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зауважила, що 

«Загальна декларація прав людини стала першим обов’язковим міжнародним договором 

про права людини. Сьогодні очевидно, що документ про основоположні цінності людства 

є світовою конституцією і в XXI столітті» [5]. 

Одним із механізмів забезпечення прав людини вважається Європейський суд з 

прав людини. Досі багато хто вважає, що він є четвертою інстанцією, яка може 

переглянути вирок суду найвищої інстанції конкретної держави. Насправді ж, 

Європейський суд має субсидіарний (додатковий) характер. Мається на увазі, що з одного 

боку існує автономія держави, і коли в межах цієї автономії особа не знаходить 

максимальне відшкодування порушеного права чи його відновлення, то у цій ситуації в 

особи виникає право на звернення до Європейського суду з прав людини. Однак останній 

не переглядає рішень національних судів; ця міжнародна судова установа може 

оцінювати, наскільки національна процедура відповідає зобов’язанням держави за 

Декларацією, тобто в разі звернення проводиться виняткова перевірка щодо того, чи 

додержувалась держава-відповідач своїх зобов’язань за Декларацією при забезпеченні 

певного права людини-позивача [4]. 

На Декларацію досить часто посилаються при тлумаченні національного 

законодавства з прав людини в тій чи іншій країні, а також норми декларації 

використовують у судовій практиці. Вміщені в Декларації принципи і норми постійно 

розвиваються і уточнюються у процесі укладення нових міжнародних угод. Завдяки 

міжнародному визнанню норм Загальної декларації в конституціях більше ніж 120 країн 

світу перелік, зміст і припустимі обмеження прав і свобод, які містяться в Декларації, 

перетворилися на загальновизнані звичаєві норми міжнародного права, тобто на 

міжнародні стандарти прав людини, яких мають дотримуватися всі країни світу.  

Конституція України – основний Закон нашої держави – увібрала фундаментальні 

положення Декларації, зокрема щодо верховенства прав людини, рівності і непорушності 

її прав, права людини на свободу і особисту недоторканність, на достатній рівень життя 

тощо. За оцінкою експертів, положення Конституції України повною мірою відповідають 

Загальній декларації прав людини. 

Водночас, на думку провідних міжнародних правозахисних інституцій, українське 

суспільство є поки що далеким від реального втілення високих ідеалів Декларації. Велика 

кількість наших громадян до цього часу не забезпечена мінімальними правами, 

передбаченими цим Документом. Адже кожна людина має право на життя, особисту 

недоторканність, рівність перед законом, право на працю та справедливу винагороду за 

неї, яка забезпечувала б гідні людини та її сім’ї умови існування, захист від безробіття, 

задовільний життєвий рівень, невтручання в особисте та сімейне життя, недоторканність 

житла, свободу думки, совісті і релігії, справедливий і неупереджений суд [4]. 
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Крім того, у зв’язку з військовими діями на Сході нашої держави як ніколи гостро 

стоїть питання про захист прав і свобод людини, незалежно від обставин. Ми маємо 

зайняти активну громадянську позицію, бути небайдужим до долі іншої людини як на 

окупованих територіях, так і на підконтрольних українських територіях. 

 

Список використаних джерел 

1. 60-річчя Загальної декларації прав людини: дотримання прав людини – 

пріоритет держави та суспільства. URL: https://helsinki.org.ua/2008/12/60-richchya-

zahalnoji-deklaratsiji-prav-lyudyny-dotrymannya-prav-lyudyny-priorytet-derzhavy-ta-suspilstva/ 

2. Загальна декларація прав людини. URL: 

https://old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82:1&catid=47:un&Itemi

d=74&lang=uk 

3. 60-річчя Загальної декларації прав людини: дотримання прав людини – 

пріоритет держави та суспільства. URL: https://helsinki.org.ua/2008/12/60-richchya-

zahalnoji-deklaratsiji-prav-lyudyny-dotrymannya-prav-lyudyny-priorytet-derzhavy-ta-suspilstva/ 

4. 10 грудня – Міжнародний День захисту прав людини. Закон і бізнес. URL: 

https://zib.com.ua/ua/print/45954-10_grudnya__mizhnarodniy_den_zahistu_prav_lyudini.html 

5. У Києві відбувся форум, присвячений 70-річчю Загальної декларації прав 

людини. URL: 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/forum-to-

mark-70th-anniversary-of-the-declaration-of-human-right.html 

  

https://helsinki.org.ua/2008/12/60-richchya-zahalnoji-deklaratsiji-prav-lyudyny-dotrymannya-prav-lyudyny-priorytet-derzhavy-ta-suspilstva/
https://helsinki.org.ua/2008/12/60-richchya-zahalnoji-deklaratsiji-prav-lyudyny-dotrymannya-prav-lyudyny-priorytet-derzhavy-ta-suspilstva/
https://old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82:1&catid=47:un&Itemid=74&lang=uk
https://old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82:1&catid=47:un&Itemid=74&lang=uk
https://helsinki.org.ua/2008/12/60-richchya-zahalnoji-deklaratsiji-prav-lyudyny-dotrymannya-prav-lyudyny-priorytet-derzhavy-ta-suspilstva/
https://helsinki.org.ua/2008/12/60-richchya-zahalnoji-deklaratsiji-prav-lyudyny-dotrymannya-prav-lyudyny-priorytet-derzhavy-ta-suspilstva/
https://zib.com.ua/ua/print/45954-10_grudnya__mizhnarodniy_den_zahistu_prav_lyudini.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/forum-to-mark-70th-anniversary-of-the-declaration-of-human-right.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/forum-to-mark-70th-anniversary-of-the-declaration-of-human-right.html


50 

 

В. В. Терещук, 

аспірант кафедри адміністративного, фінансового і банківського права Інституту права 

імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ЯК ОСНОВНА ЦІННІСТЬ І 

МЕТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Протягом останніх років в Україні здійснюються масштабні зміни системи 

публічного управління, зумовлені людиноцентричним вектором розвитку нашої держави, 

її державної влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства. Розвиток 

суспільних відносин закономірно тягне за собою зміни правового забезпечення цих 

відносин, при цьому провідною тенденцією сучасних трансформацій системи відношень 

між державою та людиною є зміцнення людиноцентристських тенденцій в системі 

взаємодії між державою та людиною. Як відзначається у науковій літературі, збільшення 

впливу людиноцентристських тенденцій у розвитку адміністративного права зумовлює 

поступову втрату провідної ролі адміністративно-правового регулювання як більш 

жорсткої правової конструкції, якій не притаманна полісуб’єктність та врахування 

індивідуальних відмінностей. Натомість протягом останніх років спостерігається 

підвищення ролі категорії «адміністративно-правове забезпечення», особливістю якої є 

зміщення акценту в системі прийняття рішень з волі держави на інтенції людини та 

громадянського суспільства. Інакше кажучи, спрямованість адміністративно-правового 

регулювання передбачає формування мети такого регулювання органами держави за 

провідної ролі імперативного методу. Адміністративно-правове забезпечення передбачає 

формування мети прийняття тієї чи іншої правової норми насамперед за системою 

публічного адміністрування, така мета формується суб’єктами громадянського 

суспільства, суб’єктами господарювання, для розвитку яких є необхідними ті чи інші 

зміни у структурі та змісті суспільних відносин. Завданням держави є зміна або створення 

за допомогою правових засобів умов, за яких мета суб’єктів може найбільш ефективно 

досягатися [1, с. 143]. Додамо, що вказане призводить до втрати державою свого 

визначального впливу і на систему публічного управління у всіх сферах життєдіяльності, 

породжуючи особливу категорію виконання упорядковуючих функцій державного 

механізму – публічне адміністрування. 

Аналізуючи підходи до сутності публічного адміністрування, що склалися в науці 

адміністративного права, слід зупинитися на позиції О. В. Кузьменко, яка вважає, що у 

межах публічного адміністрування змінюються пріоритети цілей та завдань, постійно 

удосконалюється технічна система, домінантна роль покладається на досягнення цілі. 

Причини, умови та результат угруповань проявляється в системі координаційного 

механізму контролю, узагальненні ресурсів посадових позицій та організаційних одиниць, 

встановленні узагальнених показників результативності діяльності та у відповідному 

взаємному узгодженні, що дозволяє здійснювати цей процес відповідно до визначених 

принципів. Отже, вчена визначає публічне адміністрування як діяльність публічної 

адміністрації щодо задоволення загальних публічних інтересів соціуму [2, с. 24]. На думку 

А. Ф. Колодія, публічне адміністрування є різновидом управлінської діяльності інституцій 

публічної влади, завдяки якій держава та громадянське суспільство забезпечують 

самокерованість (самоврядність) усієї суспільної системи та її розвиток у певному, 
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визначеному напрямі [3, с. 7]. Це визначення можна віднести до групи позицій фахівців 

адміністративного права, які вважають публічне адміністрування одним із видів 

державного управління (управлінський підхід). Слід також сказати, що у наукових 

джерелах містяться також інші підходи до сутності публічного адміністрування, але їх 

спільною рисою є вказівка на мету публічного адміністрування, якою є забезпечення 

визначених Конституцією України прав і свобод людини та громадянина. Інститут прав і 

свобод людини і громадянина розглядається як основна цінність у діяльності органів 

публічного адміністрування, і, одночасно, як критерій визначення її ефективності. 

Вказане дає змогу зробити висновок, що у сучасній системі публічного 

адміністрування права і свободи людини та громадянина виконують роль 

праксеологічного та аксіологічного орієнтирів, і одночасно можуть використовуватися як 

критерії оцінювання виконання органами публічного адміністрування покладених на них 

повноважень. 
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РЕАГУВАННЯ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ 

ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ НА НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ФАКТИ 

НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ТА СТОСОВНО ДІТЕЙ 

 

На підставі Закону України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», а також законів 

України «Про охорону дитинства», «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.06.2018 № 491 «Про затвердження Положення про освітнього омбудсмена» та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів профілактики та 

протидії насильству, можна визначити певні заходи реагування окремих суб’єктів у 

випадку виявлення або встановлення фактів насильства. 

Найбільш розповсюдженими видами насильства серед та стосовно дітей (в тому 

числі із використанням сучасних засобів комунікації та мережі Інтернет) на сьогодні 

вважаються булінг, кібербулінг (як одна з форм булінгу), хепіслепінг, флеймінг, кібер-

атаки, кібер-переслідування тощо (як різновиди кібербулінгу), кібергрумінг та інші як 

відкриті, так і завуальовані види насильства. Яким же має бути реагування на зазначені 

види насильства? 

З боку Уповноважених підрозділів органів Національної поліції України 

Так, у разі виявлення або отримання повідомлення про факт насильства в 

учнівському середовищі, уповноважений підрозділ органів Національної поліції України 

(розуміємо – підрозділ ювенальної превенції), на території якого вчинено це 

адміністративне правопорушення (керуючись вимогами ст. 276 КУпАП на загальних 

засадах), зобов’язаний розпочати перевірку такого повідомлення. 

З огляду на диспозицію ст. 173-4 КУпАП, а також з урахуванням ст. 251 КУпАП 

(докази), питаннями, які підлягають встановленню при перевірці фактів насильства в 

учнівському середовищі, є наступні: чи в дійсності мав місце булінг (цькування); у якій 

формі проявлявся булінг; хто є кривдником (булером); хто є потерпілим від булінгу; яка 

саме шкода завдана потерпілому від булінгу; хто причетний до булінгу (учасники 

булінгу); що стало причиною булінгу та інші дані. 

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

пояснення потерпілого, свідків, речові докази, показання технічних приладів та технічних 

засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі ті, що 

використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або 

свідками тощо є доказами у справі про адміністративне правопорушення. Окремі докази 

(наприклад, пояснення осіб, причетних до правопорушення, в конкретному випадку – 

учасників булінгу) можуть збиратися як за місцем вчинення правопорушення, так і в 
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навчальному закладі (якщо правопорушення вчинено в іншому місці), або безпосередньо в 

підрозділі ювенальної превенції. 

Після того, як будуть зібрані всі необхідні матеріали, за наявності достатніх доказів 

стосовно факту вчинення булінгу на особу, яка його вчинила, складається протокол (який 

також є доказом у справі) про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-4 

КУпАП. При цьому слід звернути увагу на ту обставину, що адміністративна 

відповідальність за вчинення булінгу настає з 16-річного віку (ст. 12 КУпАП). Тож у 

випадку вчинення булінгу малолітніми особами (віком до 14 років) або неповнолітніми 

особами (віком від 14 до 16 років), протокол про адміністративне правопорушення 

складається на батьків такої особи (чч. 3,4 ст. 173-4 КУпАП). Для складання протоколу 

або відібрання пояснень тощо, керуючись п. 2.2 Інструкції, працівники підрозділу 

ювенальної превенції можуть викликати дітей та їх батьків, інших законних представників 

на будь-якій стадії провадження у справі про адміністративне правопорушення, учинене 

дитиною зазначеного віку. 

У випадку, якщо буде встановлено, що керівник закладу освіти, на території якого 

було вчинено булінг, не проінформував належним чином підрозділ ювенальної превенції 

органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника 

освітнього процесу, то в порядку ч. 5 ст. 173-4 КУпАП щодо цієї посадової особи також 

складається адміністративний протокол.  

Протоколи про правопорушення, передбачені ст. 173-4 КУпАП, складаються 

поліцейськими підрозділів ювенальної превенції в порядку ст. 255 КУпАП. 

При цьому слід пам’ятати, що протокол про адміністративне правопорушення, у 

разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту 

виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під 

розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (ст. 254 

КУпАП). 

Зміст протоколу про адміністративне правопорушення передбачається ст. 256 

КУпАП та складається відповідно до Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом МВС України 

від 06.11.2015 № 1376. 

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, роз’яснюються її права та обов’язки, передбачені ст. 268 КУпАП 

(про що робиться відмітка у протоколі), зокрема: ознайомитися з матеріалами справи, 

давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи 

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за 

законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 

особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє 

мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. 

Підписується протокол особою, яка його склала, і особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути 

підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про 

це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати 

пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також 

викласти мотиви своєї відмови від його підписання. 
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Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це зазначається в 

протоколі. Адже відповідно до ст. 40 КУпАП, якщо у результаті вчинення 

адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду, то одночасно з розглядом 

справи про адміністративне правопорушення вирішується питання про відшкодування 

винним майнової шкоди. На загальних засадах це питання вирішується в порядку 

цивільного судочинства. Однак, якщо шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг 

шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на 

неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов’язати своєю працею 

усунути її. 

Якщо правопорушенням заподіяно шкоду фізичному чи психологічному здоров’ю 

потерпілого, що підпадає під ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом 

України (наприклад, статтями 120 (доведення до самогубства), 121 (умисне тяжке тілесне 

ушкодження, 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), 125 (умисне легке 

тілесне ушкодження), 126 (побої і мордування); 127 (катування); 129 (погроза вбивством), 

153 (сексуальне насильство), 154 (примушування до вступу в статевий зв’язок) тощо), то 

порушується питання про відкриття кримінального провадження. При цьому для 

встановлення ступеню тяжкості заподіяного тілесного ушкодження, що відповідним 

чином впливає на кваліфікацію злочину, постраждала особа направляється до бюро 

проведення судово-медичних експертиз. 

Таким чином, здійснюється досудова підготовка матеріалів (протокол про 

адміністративний проступок; пояснення правопорушника; пояснення свідків/очевидців 

події; пояснення (заява) потерпілого; копії документів, що засвідчують особу 

правопорушника (у разі потреби – копії документів, що засвідчують особу батьків 

правопорушника або осіб, які їх замінюють); матеріали, що характеризують особистість 

правопорушника (за місцем проживання, навчання, роботи); матеріали, що засвідчують 

розмір завданої проступком шкоди, тощо) стосовно адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 173-4 КУпАП. Зазначені матеріали формують справу про 

адміністративне правопорушення. Після цього справа направляється керівником органу 

Національної поліції України, на території обслуговування якого було вчинено 

правопорушення, органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про 

адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-4 КУпАП (в нашому випадку – до 

суду (судді)) для розгляду її по суті відповідно до ст. 221 КУпАП. 

При цьому за наявності підстав, передбачених розділом ІІІ Інструкції з організації 

роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, затвердженої 

наказом МВС України від 19 грудня 2017 року № 1044, дитина-кривдник (булер) підлягає 

взяттю на профілактичний облік для проведення з нею відповідної індивідуальної роботи 

впродовж визначеного терміну. 

З боку підрозділу кіберполіції 

Відповідно до покладених на нього завдань Департамент кіберполіції виконує такі 

функції: 

визначає, розробляє та забезпечує реалізацію комплексу організаційних і 

практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію кримінальним 

правопорушенням у сфері протидії кіберзлочинності; 
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у межах своїх повноважень уживає необхідних заходів щодо викриття причин і 

умов, які призводять до вчинення кримінальних правопорушень у сфері протидії 

кіберзлочинності; 

проводить серед населення роз’яснювальну роботу з питань дотримання 

законодавства України у сфері використання новітніх технологій, а також захисту та 

протидії кіберзагрозам у повсякденному житті; 

забезпечує функціонування «гарячої лінії» для отримання повідомлень про факти 

вчинення кіберзлочинів, надання відповідних консультацій тощо. 

 

Для інформації: телефони «довіри» / «гарячої лінії» 

116 111 або 0 800 500 225 – дитяча «гаряча лінія» (безкоштовно зі стаціонарних 

та мобільних телефонів) з 12.00 до 16.00 

116 000 – «гаряча лінія» щодо булінгу (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних 

телефонів) 

116 123 або 0 800 500 335 – «гаряча лінія» з попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації (безкоштовно зі стаціонарних 

та мобільних телефонів) 

15 88 – «гаряча лінія» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей (безкоштовно зі 

стаціонарних та мобільних телефонів, з понеділка до п’ятниці з 9-00 до 18-00) 

102 – Національна поліція України (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних 

телефонів, цілодобово) 

(044) 374 37 21 – підрозділ кіберполіції (з понеділка до п’ятниці з 8-45 до 19-30) 
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Ю. Ю. Бойко-Бузиль, 

заступник завідувача науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення ДНДІ 

МВС України, кандидат психологічних наук, доцент 

 

І. К. Школьницька,  

експерт з протидії гендерно зумовленого насильства впровадження гендерно орієнтовних 

підходів у діяльності правоохоронних органів, магістр психології 

 

ІНСТРУМЕНТ СКРИНІНГУ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ТА 

КОРОТКОГО ВТРУЧАННЯ WINGS СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК 

 

Концепція скринінгу, особливо в охороні психічного здоров’я, на сьогодні широко 

прийнята в більшості розвинених країн. При правильному використанні скринінг є дієвим 

інструментом у профілактиці багатьох соціальних проблем, серед яких і гендерно 

зумовлене насильство, особливо щодо жінок, які перебувають у конфлікті із законом. 

Жіноча злочинність та пошук ефективних механізмів ресоціалізації жінок, які 

перебувають у конфлікті із законом, посідає особливе місце в політиці нашої держави. 

Україна не є винятком у світовій практиці. Жінки дійсно складають незначний відсоток 

ув’язнених (засуджених), це лише близько 5 %. Так, станом на 24 листопада 2019 року, 

згідно з даним Міністерства юстиції України, в установах кримінально-виконавчої 

системи України утримується понад 53008 осіб, серед яких 2524 жінки (1108 жінок 

перебувають у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, 

1416 жінок відбувають покарання у виправних колоніях). Оскільки більшість ув’язнених 

(засуджених) – це чоловіки, і пенітенціарна система розрахована на їх утримання, 

установи виконання покарань практично не придатні для забезпечення потреб жінок.  

Єдине, що законодавець передбачив, це більш м’які умови відбування покарання. 

В Україні жінки відбувають покарання лише в колоніях трьох типів: мінімального рівня 

безпеки з полегшеними умовами тримання (засуджені вперше до позбавлення волі за 

злочини, вчинені з необережності, невеликої та середньої тяжкості, або переведені з 

колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній середнього 

рівня безпеки), мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання (засуджені за 

злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини), середнього 

рівня безпеки (покарання у вигляді смертної кари або довічного позбавлення волі 

замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії). Також 

у слідчих ізоляторах передбачені умови тримання ув’язнених жінок відрізняються, а саме: 

окреме тримання від інших категорій осіб, взятих під варту; право мати біля себе дітей, 

віком до трьох років; право на краще облаштовану камеру (наприклад, ліжко на один або 

два яруси, стіл із лавами, шафу, телевізор, відгороджений санвузол, умивальник зі 

змішувачем, піддон з душовою сіткою на гнучкому шлангу, дзеркало, урну для сміття, 

інвентар для прибирання тощо); для вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 

трьох років, камери додатково облаштовуються дитячим приладдям; вагітні жінки і жінки, 

які мають біля себе дітей, поміщенню до карцеру не підлягають [2, с. 210–211]. Проте 

водночас відсутні будь-які інструкції щодо забезпечення та супроводження психічного 

здоров’я ув’язненої (засудженої) жінки.  

На жаль, гендерна політика у жіночих в’язницях України не передбачає жодних 
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програм психологічної, реінтеграційної та соціальної допомоги. Нині на національному 

рівні відсутні будь-які сталі та комплексні програми, які б відповідали міжнародним 

стандартам щодо надання кваліфікованих послуг жінкам, які перебувають у місцях 

обмеження (позбавлення) волі. Наразі діють лише поодинокі програми роботи з жінками, 

які проводять неурядові організації та й ті, здебільшого, в пілотному форматі.  

Цілком поділяємо думку А. Белікової, що жіноча злочинність має свої специфічні 

особливості [1, с. 117]: вона змінюється в іншому від чоловічої злочинності руслі, на 

злочинах жінок найбільшою мірою відбивається стереотип їх поведінки, який склався під 

впливом характерного мікросередовища або ситуації у певний період. Що у свою чергу 

зумовлює і різні підходи до ресоціалізації жінок, які перебувають у конфлікті із законом. 

Варто констатувати, що умови ув’язнення (засудження) жінок, не враховують 

особливостей надання гендерно орієнтованих послуг. У 90 % випадків не здійснюється 

оцінка ризику безпеки за гендерними ознаками, не беруться до уваги передумови 

вчинення злочину, характер правопорушення, потреби в психічному здоров’ї та обов’язки 

по догляду за жінками. 

Серед нагальних проблем, які потребують свого вирішення варто визначити: 

забезпечення психічного здоров’я, особливо стосовно жінок, які пережили насильство та 

посттравматичний стресовий розлад; лікування (консультування, супроводження) 

хронічних захворювань, ВІЛ і СНІД, гепатитів, туберкульозу та інших інфекційних 

захворювань; профілактику вживання психоактивних речовин; усунення проблем з 

освітою; турбота про репродуктивне здоров’я жінки. Особливе занепокоєння викликають 

випадки сексуального насильства, які чиняться стосовно жінок, навіть в установах 

виконання покарань.  

Як свідчать численні дослідження, досить часто жінки потрапляють у місця 

позбавлення волі за вчинення насильницьких злочинів, пов’язаних із порушенням права 

власності або з наркотиками. Важливо зазначити, що причиною правопорушень часто є 

відповідь жінки на постійні знущання, фізичне, сексуальне, психологічне та економічне 

насильство. Однак, згідно з локальними дослідженнями, в установах кримінально-

виконавчої системи більшість жінок піддавалися насильству різних видів, проте незначна 

частина визнала себе жертвою. Більшість жінок виокремлюють фізичне та сексуальне 

насильство, однак не вважають насильством економічне та психологічне. Досить часто 

насильство сприймається як норма, і жінки не вміють і не готові обстоювати свої права.  

У зв’язку з цим стає актуальним та вкрай необхідним пошук дієвих інструментів 

роботи з ув’язненими (засудженими) жінками, особливо що стосується превенції 

насильства та роботи з його наслідками.  

Так, в листопаді 2019 року громадською організацією «Клуб Еней», у межах 

проєкту «Крила проти гендерного насильства об’єднують жінок ключових спільнот» за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження», було проведено дослідження 

ефективності та доцільності ініціації використання скринінгу із гендерно зумовленого 

насильства та короткого втручання WINGS в умовах України. 

Цей інструмент розроблений вченими Каліфорнійського Університету та є 

короткостроковим втручанням, що базується на терапевтичному підході до роботи з 

жінками, які пережили насильство. WINGS у міжнародній практиці довів свою 

ефективність, оскільки спрямований на виявлення гендерно зумовленого насильства та 

дозволяє планувати безпеку жінки, зміцнювати мережу її соціальної підтримки, навчає 
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визначати та отримувати доступ до різноманітних послуг. 

Звернемо увагу на переваги WINGS в наших реаліях. По-перше, оскільки, 

відповідно до режиму в установах кримінально-виконавчої системи України, 

конфіденційність унеможливлюється та доступ до ув’язнених (засуджених) жінок 

ускладнюється; безумовною перевагою WINGS є те, що цей інструмент сприяє 

поліпшенню ситуації вже протягом одного сеансу, а також добре поєднується з 

тестуванням на ВІЛ або з консультаціями стосовно лікування ВІЛ-інфекції. По-друге, 

дипломованому фахівцю не завжди в короткі строки вдається налагодити контакт, а 

залучення до проєкту фасилітаторів за принципом «рівний-рівному», яка можлива у 

випадку застосування інструменту WINGS, підвищує рівень довіри та готовність 

отримання допомоги. По-третє, WINGS своєю інтегративністю, дає можливість уникати 

дезорієнтації жінок та плутанини стосовно цілей та завдань конкретної програми, оскільки 

його можливо та необхідно поєднувати з іншими соціально-виховними заходами.  

Незважаючи на те, що методика WINGS є короткостроковою інтервенцією, факт 

відсутності подібних програм призводить до нерозуміння жінками необхідності таких 

занять, знижує потенційний позитивний та повноцінний ефект програми. Це свідчить про 

те, що постійність занять є важливою складовою успіху. Регулярність зустрічей надасть 

змогу консультантам та тренерам налагодити більш відкритий діалог з високим рівнем 

довіри та отримати якісний двосторонній зв’язок. Водночас вказане зауваження не 

применшує переваг WINGS і не впливає на його позитивну оцінку.  

Таким чином, інструмент WINGS доцільно розглядати як вагомий внесок у 

вирішення проблем кризових ситуацій жінок через планування їх безпеки, збільшення та 

зміцнення соціальних мереж, застосування гендерно чутливого та гендерно 

неупередженого підходів, який має і надалі проваджуватися в жіночих установах 

кримінально-виконавчої системи, з метою подальшої поглибленої оцінки ефектів 

застосування інтервенції в межах методології WINGS. 
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ПОЗБАВЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА ЯК РЕАКЦІЯ СУСПІЛЬСТВА НА 

ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ У СФЕРІ ВИБОРЧИХ ВІДНОСИН 

 

В Україні активно здійснюються заходи щодо реформування виборчої сфери. 

Законодавець намагається уніфікувати виборчі норми та наблизити їх до 

загальноприйнятої європейської практики. На нашу думку, в процесі змін окресленої 

сфери важливо звернути окрему увагу на інститут кримінальної відповідальності за 

електоральні злочини та оцінити кримінальні покарання за такі злочини на актуальність та 

відповідність сучасним потребам. 

Наразі вітчизняний кримінальний закон як покарання за порушення виборчих прав 

громадян передбачає застосування штрафу, обмеження чи позбавлення волі, виправних 

робіт або одного з «політичних» покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю за вчинення кваліфікованих або особливо 

кваліфікованих електоральних злочинів. 

Аналіз статистики розгляду судових справ за злочини проти виборчих громадян 

демонструє ситуацію, коли обвинувачені особи фактично не несуть відповідальності за 

вчинені злочинні діяння в окресленій сфері, що випливає з масового звільнення від 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям [1; 2; 3; 4]. За такої ситуації ми спостерігаємо 

повну втрату компенсаційної функції покарання за електоральні злочини. Під питанням 

залишається і превентивна функція покарання, оскільки низький відсоток осіб, яких 

притягають до відповідальності, не застерігає потенційного злочинця від вчинення 

суспільно небезпечного діяння. Зазначене мотивує до пошуків інших запобіжних заходів 

щодо злочинів проти виборчих прав громадян. 

В нашій державі обмеження у здійсненні виборчого права пов’язане з дієздатністю 

особи і випливає лише із рішення суду. Опосередкованим обмеженням активного 

виборчого права може виступати неможливість голосування ув’язненими на місцевих 

виборах. Жодних інших обмежень у реалізації електоральних можливостей громадянами 

або позбавлення таких можливостей не міститься в нормативних джерелах. 

Розвиваючи питання позбавлення виборчого права, важливо розуміти, що останнє є 

плодом розвитку суспільних відносин і ніяк не природним правом. Воно виникло в 

результаті суспільного договору як консолідуючий фактор народної єдності та зв’язок між 

державою і громадянином. Виборче право переслідує колективну мету – забезпечення 

благополуччя у різних його проявах через формування стабільних державних інститутів. 

Зловживання окремими суб’єктами громадською довірою фактично розриває цей 

суспільний договір. Із зазначеного випливає, що право участі у виборчих відносинах не є 

недоторканним на відміну від природних прав, а тому може розглядатися в контексті його 

практичного усічення. Фактичною підставою застосування покарання у виді позбавлення 

виборчого права в такому разі є невідповідність поведінки суб’єкта виборчого права 

вимогам законодавчої норми, по суті запереченням самої норми, її зневажання. 

У загальному вигляді позбавлення виборчого права полягає у строковій або 

безстроковій втраті суб’єктом виборчого права законної можливості на правомірну участь 
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у виборчих відносинах. Метою застосування такого покарання по суті виступає з одного 

боку покарання винної особи, а з іншої – підтримання авторитету норми права. 

Хоча фундаментальні міжнародні документи у сфері захисту прав людини як-от 

Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція з прав людини та Міжнародний 

пакт про громадянські та політичні права стоять на варті непорушності виборчих прав, 

місцеве законодавство багатьох зарубіжних країн давно визнало правомірність 

застосування такої міри покарання як постійне або тимчасове позбавлення виборчого 

права. Сфера застосування його є досить широкою і може стосуватися не лише виборчих 

злочинів як у нашому випадку. До прикладу в Австралії (ст. 39 Виборчого акта) та 

Німеччині (ст. 45 Кримінального кодексу) це покарання застосовують до осіб, засуджених 

до позбавлення волі від одного року за будь-які злочини [5; 6]. Тобто мова йде про 

виключення ув’язнених із виборчого процесу як реакція на порушення суспільних правил 

взагалі. 

Розглядаючи ретроспективно питання позбавлення виборчих прав, зазначимо, що 

такий інститут покарання був відомий і в Радянському Союзі. Щоправда застосовувався 

він в якості контрреволюційної реакції та як засіб політичного впливу на окремі категорії 

населення [7, с. 59]. 

Оцінюючи перспективи впровадження в українську практику такого виду 

покарання, слід розуміти, що не може бути лімітація або позбавлення виборчих прав 

інструментом політичного впливу або тиску. Крім того, на нашу думку, застосування 

цього покарання має бути виваженим і виступати реакцією виключно на електоральні 

злочини як контрзахід. 

Більше того, застосування такого карального інструменту як позбавлення 

виборчого права є недопустимим без його окремої оцінки за канонами вітчизняного 

конституційного права та узгодження з положеннями Основного Закону України. 

Потребує окремого вивчення і питання до якого виду покарань слід відносити 

позбавлення виборчого права: основного чи додаткового. Все розглянуте вище створює 

підґрунтя для подальших наукових дискусій на вказану тему. 
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ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ВИМОГ ДО ФОРМИ ТА ЗМІСТУ 

СКАРГИ НА РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ЧИ ПРОКУРОРА 

ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Підставою подання скарги суб’єктами оскарження є необґрунтовано прийняті 

слідчим або прокурором рішення або вчинення ними дій чи бездіяльності. Оскарження 

виникає на підставі юридичного факту, тобто конкретних порушень процесуального 

законодавства, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення 

правовідносин. Юридичні факти як підстава оскарження виникають у разі, коли учасник 

процесу в письмовій формі намагається вирішити питання скасування порушених його 

прав і свобод [1, с. 127]. Процесуальним документом, що ініціює судово-контрольне 

провадження, є скарга, яка має відповідати певним вимогам щодо її форми та змісту, які, 

на жаль, КПК України не визначає [2, c. 144]. 

Проте вбачається, що скарга – це основане на законі звернення учасника 

кримінального провадження до органів держави і службових осіб, уповноважених на її 

прийом, розгляд і вирішення, з приводу порушення прав, свобод і законних інтересів 

особи, допущеного органами і службовими особами, які здійснюють кримінальне 

провадження, з вимогою про його усунення. Закон спеціально не містить вимог ні до 

форми, ні до змісту скарги. І це, крім усього іншого, створює сприятливі умови для їх 

подання і є одним із засобів, що додатково гарантує свободу оскарження [3, с. 130]. 

Така позиція, безперечно, заслуговує на увагу, але аналіз судової практики свідчить 

про те, що трапляються непоодинокі випадки, коли оформлена неналежним чином скарга 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора є підставою для ухвалення 

рішення слідчим суддею про повернення скарги особі, яка її подала.  

Так, до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшла скарга 

ОСОБА_1 на бездіяльність посадової особи. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 304 КПК України 

скарга повертається, якщо її подала особа, яка не має права подавати скаргу. Розглянувши 

цю скаргу, суд на підставі п. 1 ч. 1 ст. 304 КПК України ухвалив рішення про її 

повернення, оскільки вона не підписана заявником [4]. Також відсутність підпису 

скаржника стала підставою для повернення слідчим суддею Придніпровського районного 

суду м. Черкас скарги скаржнику на постанову слідчого про відмову в поверненні 

тимчасово вилученого майна [5]. 

До слідчого судді Чемеровецького районного суду ОСОБА_1 через представника 

по довіреності ОСОБА_2 подана скарга на рішення, дії чи бездіяльність під час 

досудового розслідування, підписана останньою. Будь-яких інших документів до скарги 

на її обґрунтування чи підтвердження повноважень на подання скарги не подано. Слідчий 

суддя Чемеровецького районного суду повернув скаргу ОСОБА_1 представника по 

довіреності ОСОБА_2, мотивуючи своє рішення тим, що при поданні скарги до слідчого 

судді не надано доказів, що особа, яка подала скаргу та яка її підписала, має право її 

подавати [6]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2328/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2328
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Про те, що у КПК України не визначено будь-яких вимог щодо скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого та прокурора під час досудового розслідування зазначено 

також в Узагальненні судової практики оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування в порядку КПК України Апеляційного суду м. Києва, де 

вказано, що зі змісту скарги не завжди можна встановити, рішення, дія чи бездіяльність 

якого органу досудового розслідування оскаржується. У цьому разі слідчий суддя 

позбавлений можливості як постановити ухвалу про відмову у відкритті провадження з 

розгляду скарги, так і повернути скаргу особі, яка її подала, а також здійснити належні 

виклики в судове засідання всіх учасників судового провадження. Отже, незрозуміло, яке 

саме процесуальне рішення вправі постановити слідчий суддя в цьому випадку [7], що 

свідчить на користь необхідності закріплення в КПК України формальних вимог до 

скарги. 

Отже, як бачимо, відсутність у КПК України вимог до форми та змісту скарги 

призводить до неправильного її оформлення скаржником і, як наслідок, у судовій практиці 

трапляються випадки, коли слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора з інших причин, не передбачених у 

ст. 304 КПК України. До таких найпоширеніших випадків постановлення слідчим суддею 

ухвали про повернення скарги особі, яка її подала, слід віднести: відсутність підпису 

особи, яка подала скаргу; ненадання особою, яка звернулася до слідчого судді зі скаргою, 

будь-яких доказів, що підтверджують викладені у скарзі доводи; відсутність 

підтвердження повноважень представника особи, від імені якої подана скарга, та ін.  

З огляду на зазначене можна констатувати, що суттєвим недоліком інституту 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора є відсутність законодавчого 

закріплення вимог до форми та змісту скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора 

під час досудового розслідування. На наш погляд, це негативно відбивається як на 

скаржниках, так і на учасниках процесу, оскільки суб’єкти у скарзі не чітко формулюють 

яке рішення, дія чи бездіяльність оскаржуються та не надають копії зазначених рішень [8]. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. 

№ 393/96-ВР скарга – це одна з форм звернення громадян із вимогою про поновлення прав 

і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

об’єднань громадян, посадових осіб. Також зазначеною статтею передбачено, що 

звернення може бути подано в усній чи письмовій формі. Крім того, чітко визначено 

порядок подачі усного та письмового звернення та які дані повинні бути зазначені в 

зверненні. Письмове звернення підписується заявником із зазначенням дати. Проте 

вказаний порядок оформлення скарги ми не можемо застосувати до порядку оформлення 

скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, оскільки дія зазначеного 

вище Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, установлений 

кримінальним процесуальним законодавством (ст. 12 Закону). 

Як нами вже зазначалося раніше, в КПК України бракує норми, яка б передбачала 

вимоги до форми та змісту скарги, що, на нашу думку, є суттєвим недоліком, проте існує 

чіткий порядок подання та оформлення апеляційної і касаційної скарг. Визначено, що 

скарги подаються у письмовій формі й підписуються особою, яка їх подала. Зміст таких 

скарг передбачає: найменування суду; прізвище, ім’я, по батькові; поштову адресу особи, 

яка подає скаргу; номер засобу зв’язку; адресу електронної пошти, якщо такі є; судове 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/4651-17
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рішення, що оскаржується; обґрунтування вимог особи, яка подала скаргу, із зазначенням 

того, в чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення; вимоги особи, 

яка подає скаргу; перелік матеріалів, які додаються. Крім вимог до форми та змісту 

апеляційної та касаційної скарг у КПК України чітко визначено процедуру залишення 

скарги без руху, а також визначено строк, що надається особі, яка її подала, для 

виправлення недоліків. 

На нашу думку, за аналогією можна було б застосувати ці вимоги щодо змісту та 

форми скарги, яку подає особа, під час досудового розслідування на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора. Із метою врегулювання питання порядку 

оформлення та визначення змісту скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора під час досудового розслідування вважаємо за необхідне доповнити КПК 

України статтею відповідного змісту. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

У сучасних демократичних країнах велике значення для гарантування прав людини 

у її відносинах з владою надається правовому захисту з боку незалежного і авторитетного 

органу – суду. Судовий механізм захисту прав людини, який дозволяє усунути свавілля з 

боку влади, забезпечує втілення у життя принципу відповідальності влади за свою 

діяльність перед людиною. Цей механізм має назву «адміністративне судочинство». У 

більшості європейських країн адміністративне судочинство представлене 

спеціалізованими адміністративними судами або спеціалізованими відділами у складі 

судів загальної юрисдикції [1, с. 7]. 

Конституція України закріплює положення, що людина, її життя і здоров’я честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, 

а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави 

(ст. 3). Основний Закон також закріплює універсальне право на оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55) [2]. Конституційні положення про те, що держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність та утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави, вимагають принципово нового підходу до 

визначення ролі і місця адміністративного процесу в правовій системі держави. Втілення в 

життя цих положень потребує створення нових правових механізмів, юридичних режимів, 

визначення концептуальних наукових і методологічних засад обґрунтування єдності та 

структурного взаємозв’язку правових норм та інститутів щодо визнання захисту прав і 

законних інтересів (фізичних чи юридичних) приватних осіб [1, с. 9]. 

Особливістю реалізації прав людини та громадянина в адміністративному 

судочинстві в певній мірі виступає умова, за якої реалізуються права людини в 

адміністративному судочинстві. Відповідно до ст. 43 КАС України особи, які беруть 

участь в адміністративному процесі, повинні мати відповідну адміністративну 

процесуальну правосуб’єктність, а саме адміністративну процесуальну право- та 

дієздатність. 

Адміністративна процесуальна правоздатність – це здатність мати процесуальні 

права та обов’язки в адміністративному судочинстві визнається за громадянами України, 

іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними 

органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, 

організаціями (юридичними особами). 

Адміністративна процесуальна дієздатність – це здатність особисто здійснювати 

свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення 

справи представникові, належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані 

судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з 
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приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть 

самостійно брати участь [3]. 

Тобто законодавець встановлює певні обмеження стосовно учасників 

адміністративного судочинства. Проте крім обмежень в законодавстві також 

конкретизовано права та обов’язки, якими наділені особи в адміністративному 

судочинстві. 

Зокрема ці права визначені в ч. 3 ст. 44 КАС України: 

  ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, 

одержувати копії судових рішень; 

  подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не 

визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим 

учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 

  подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої 

доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення 

проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 

  ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування 

судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові 

зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 

  оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 

  користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. 

Однак наділення суб’єктів правами породжує в них обов’язки, які зазначені в КАС 

України, зокрема: 

– виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 

– сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх 

обставин справи; 

– з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом 

обов’язковою; 

– подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або 

судом, не приховувати докази; 

– надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а 

також учасниками справи в судовому засіданні; 

– виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 

– виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом [3]. 

Крім того, в ст. 198 КАС України визначено обов’язки присутніх у залі судового 

засідання, які стосуються як осіб, які беруть участь у справі, так і всіх інших присутніх:  

  особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і 

виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи; 

  відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається 

з дозволу головуючого; 

  учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового 

засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, 

додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-

яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил; 



67 

 

  за прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, 

встановленої законом. Питання про притягнення учасника справи або іншої особи, 

присутньої в залі судового засідання, до відповідальності за прояв неповаги до суду 

вирішується судом негайно після вчинення правопорушення, для чого у судовому 

засіданні із розгляду справи оголошується перерва, або після закінчення судового 

засідання [3]. 

Отже, особливості реалізації прав людини та громадянина в адміністративному 

судочинстві зумовлені наявністю в неї правосуб’єктності, а також перелічених прав та 

обов’язків, які вирізняють її як суб’єкта адміністративного судочинства. 
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ПРОБЛЕМИ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З 

ПРОВЕДЕННЯМ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Проблема додержання прав і свобод людини і громадянина відіграє сьогодні 

надзвичайно важливу роль у процесах вдосконалення всіх сфер суспільних відносин. Не є 

винятком і сфера протидії та запобігання адміністративним правопорушенням в 

економічній сфері. Слід сказати, що у сучасному світі продовжують кількісно зростати 

правопорушення економічного характеру, зокрема податкові правопорушення. Це 

питання, звісно, є надзвичайно актуальним для нашої держави, по-перше, з огляду на той 

факт, що національна безпека України знаходиться в умовах численних кризових явищ, 

які послаблюють її потенціал стабільного розвитку. Безумовно, не має сумнівів, що особи, 

котрі вчиняють фінансові правопорушення, а особливо – податкові правопорушення, 

деструктивним чином впливають на стан безпеки держави та можливості України 

відстоювати сьогодні свій суверенітет, право існувати в якості соціальної, правової та 

демократичної незалежної держави («від стану виконання платниками податків 

покладених на них обов’язків безпосередньо залежить рівень надходжень до бюджетів та 

державних цільових фондів») [1, с. 1036]. По-друге, слід також мати на увазі, що в нашій 

державі сьогодні відбуваються множинні реформи, які супроводжуються зростанням 

фінансових правопорушень. Зазначене пов’язується із тим, що будь-які зміни в 

публічному житті, особливо тоді, коли вони не є достатньо системними, 

всеохоплюючими, завжди створюють умови, в яких уможливлюється втілення корисливих 

протиправних діянь. 

Водночас слід сказати, що побудова системи запобігання адміністративним 

правопорушенням, безумовно, має бути побудована з урахуванням визначених в 

Конституції і законах України прав і свобод людини та громадянина. Особливу 

важливість вказані положення набувають у податковій сфері, в якій для забезпечення 

необхідного рівня податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів 

вирішального значення набуває застосування заходів державного примусу в податковій 

сфері» [2, с. 101]. При цьому система державного примусу в податковій сфері 

безпосереднім чином реалізується через нормативно визначений механізм юридичної 

відповідальності за податкові правопорушення, тобто за порушення відповідного 

правового обов’язку в податковій сфері. У цьому сенсі слід зазначити, що в п. 111.1 

ст. 111 Податкового кодексу України (ПК України) законодавцем зазначається, що за 

порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види 

юридичної відповідальності: фінансова, кримінальна та адміністративна відповідальності. 

Таким чином ці види відповідальності настають у результаті безпосередньо податкових 

правопорушень, а також податкових злочинів та проступків у сфері податків і зборів, що 

сукупно складають систему податкових правопорушень, в якій кожна група 

правопорушень займає своє особливе місце, об’єктивуючись в якості підсистеми, 
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унормованої законодавцем відповідно на рівні податкового (і митного), кримінального та 

адміністративного законодавства. У цій системі особливу увагу заслуговують 

адміністративні правопорушення у податковій сфері, за які настає адміністративна 

відповідальність [3, с. 19]. Це пояснимо тим, що: 1) адміністративна відповідальність 

серед всіх видів юридичної відповідальності є найбільш застосовною з огляду на те, що 

адміністративні правопорушення складають переважну більшість вчинюваних 

протиправних діянь (серед податкових правопорушень адміністративні правопорушення 

також кількісно переважають, зокрема, над кримінально караним порушенням 

податкового законодавства); 2) реформи чинного законодавства, що у тій чи іншій мірі 

стосуються фінансової сфери держави, потребують узагальненої та актуальної наукової 

думки про адміністративну відповідальність за податкові правопорушення, зважаючи на 

яку, заплановані зміни в законодавстві будуть здійснюватися з урахуванням усіх 

можливостей недопущення порушень у податковій сфері. 

Назвемо напрями зміцнення системи гарантій додержання прав і свобод людини і 

громадянина у сфері запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з 

проведенням готівкових розрахунків. По-перше, аналіз судової практики з метою 

визначення тих правових умов, які сприяють вчиненню адміністративних деліктів у 

досліджуваній сфері. По-друге, врахування при плануванні профілактичної роботи нових 

форм ведення господарської діяльності, які можуть як передбачати, так і не передбачати 

постійну присутність працівника на робочому місці. По-третє, оприлюднення проєкту 

правового акта, яким передбачалися б зміни в існуючому порядку готівкових розрахунків, 

на офіційному сайті Кабінету Міністрів України, як вищого органа виконавчої влади, 

компетенція якого поширюється на широке коло суспільних відносин, у тому числі 

податкову, грошову, економічну політику, для публічного обговорення широкими 

верствами громадськості. І, по-четверте, коригування проєкту правового акта, яким 

передбачалися б зміни в існуючому порядку готівкових розрахунків, за результатами 

обговорень, на його затвердження. 
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ПРАВО ЖІНКИ НА БЕЗПЕКУ ВІД ЗЛОЧИНІВ 

ТА ЙОГО ДОТРИМАННЯ В УКРАЇНІ 

 

У ст. 18 Віденської декларації, прийнятої на Всесвітній конференції з прав людини 

25 червня 1993 р., окремо виділена проблема прав жінок. Зазначається, що «права жінок і 

дівчаток – невідчужувана і неподільна частина універсальних прав людини (...), захист 

прав жінок повинен складати невід’ємну частину дій ООН із захисту прав людини, 

включаючи поширення всіх документів з прав людини, що стосуються жінок» [1]. Це 

положення є дуже важливим, оскільки, по-перше, в ряді країн права жінок й досі не 

захищаються так, як права чоловіків. По-друге, жінки частіше стають жертвами цілого 

ряду злочинних посягань, оскільки вони не здатні себе захистити. 

Сказане свідчить про необхідність у будь-якій країні приділяти особливу увагу 

захисту жінок від злочинів. Ця вимога повністю стосується й України, оскільки в ст. 3 

Конституції нашої держави вказано, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [2]. 

Особливої уваги потребує забезпечення безпеки жінок від протиправних посягань. 

Розглянемо сучасний стан злочинних посягань на жінок в Україні. 

Протягом 2013–2018 рр. в Україні фіксувалося в середньому щороку близько 

400 тис. осіб, які потерпіли від злочинів, а точніше були визнані потерпілими у порядку, 

передбаченому КПК України. Серед них відповідно до офіційної статистики [3] більше 

третини складали особи жіночої статі. 

У 2013 р. кількість жінок, які були жертвою злочину, дорівнювала 170439. 

У 2014 році вона зменшилася на 13,3 % до 147800, у 2015–2016 рр. зросла до 167099 

(+13,1 %), а в останні два роки скоротилася та у 2018 р. від злочинів постраждало 

118444 жінки, що на 30,5 % менше, ніж у 2013 р. Відсоток осіб жіночої статі серед всіх 

постраждалих на початку розглядуваного періоду складав 39,9 %. В наступні три роки він 

дорівнював 37,6 %, а в останні два знизився до 34,4 %. 

У статистичній звітності про потерпілих від злочинів містяться дані щодо їх 

розподілу за соціальним станом. Але, оскільки чисельність всіх соціальних груп суттєво 

розрізняється, зіставляти ці дані можна тільки по роках в межах кожної групи. 

Так, протягом періоду аналізу серед жінок, які були жертвою злочинних посягань, 

кількість представників найбільш чисельної групи потерпілих – осіб похилого віку та 

інвалідів 1 і 2 груп скоротилася у 1,9 рази з 19337 до 10022; студентів вищих навчальних 

закладів у 2014–2016 рр. зросла з 3429 до 3814, а в останні роки знизилася до 2116; учнів 

середніх навчальних закладів – аналогічним чином збільшилася з 1448 до 1508 у 2016 р. та 

скоротилася до 1182 у 2018; професійно-технічних закладів – знизилася з 1054 до 591. 

Також серед потерпілих жінок стало суттєво менше лікарів (з 1716 до 610); працівників 
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фінансово-кредитної сфери (з 1526 до 512), іноземців (з 1327 до 568), керівників 

підприємств (з 446 до 283), працівників пошти (з 216 до 63) у т.ч. листонош (з 113 до 29). 

З початком бойових дій на Сході країни серед постраждалих жінок зросла кількість 

військовослужбовців з 62 до 144 у 2017 р. У 2018 р. вона скоротилася до 101. Крім того, у 

2014 р. з 84 до 161 збільшилося число представниць органів внутрішніх справ. У наступні 

роки воно дещо знизилося та в останньому році дорівнювало 114. 

Для оцінки розподілу потерпілих за ступенем тяжкості злочинів, від яких вони 

постраждали, окремо обліковується кількість тих з них, які стали жертвами тяжких та 

особливо тяжких злочинів. Кількість жінок, потерпілих від цих злочинних діянь у 

2014 р., знизилася на 3,5 % (з 52029 до 50219). У наступні два роки вона суттєво зросла до 

70222 (+39,8 %), а у 2017–2018 рр. значно скоротилася до 48220 у 2018 р. Частка 

потерпілих від тяжких та особливо тяжких злочинів серед постраждалих жінок зросла з 

30,5 % у 2014 р. до 45,1 % у 2017 р. І хоча в останньому році вона знизилася до 40,7 %, 

такий високий відсоток є дуже негативним фактом. 

Найбільша частина потерпілих осіб жіночої статі, як і всіх потерпілих, були 

жертвами крадіжок, причому їх відсоток збільшився з 51,3 % до 63,9 %. Згідно з 

загальною тенденцією, кількість потерпілих від крадіжок у 2014 р. скоротилася на 9,1 % з 

87438 до 79446 осіб, у наступні два роки зросла на 33,9 % до 91885, а у 2017–2018 рр. 

знизилася на 28,9 % до 75668. Слід відмітити, що жінки ставали жертвами крадіжок дещо 

рідше, ніж чоловіки. Крім того, їх частка серед постраждалих від цього злочину ще і 

скоротилася з 41,3 % до 34,7 %. 

Відсоток постраждалих від шахрайських дій зменшився протягом періоду аналізу 

з 10,4 % до 8,9 %, а їх кількість з 17668 до 10491. Серед всіх жертв шахраїв жінки 

складали в середньому 42,3 %. 

Частка потерпілих від грабежу становила у середньому 6,4 % серед всіх потерпілих 

осіб жіночої статі. Динаміка їх чисельності збіглась з постраждалими від крадіжок, але 

скорочення в останні роки було значнішим. Так, у 2014 р. мало місце зменшення числа 

жертв грабежів з 11713 до 15619 (–9,1 %), у 2015–2016 рр. – зростання до 11871 (+11,5 %) 

та протягом 2017–2018 рр. – зниження до 5461 (–54,0 %). У першій половині періоду 

аналізу жінок серед жертв грабежів було трохи більше (52,9 %), ніж чоловіків, а у другій – 

менше (44,1 %). 

Суттєвою була кількість осіб жіночої статі (в середньому 2,8 %), які постраждали 

від дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Але у 2014–2018 рр. мала місце позитивна 

тенденція її зменшення, в результаті якої число потерпілих від ДТП скоротилося з 4853 до 

3610. Серед всіх жертв ДТП частка жінок була у 2 рази меншою, ніж чоловіків. 

Близько 1 % жінок ставали жертвами розбійних нападів. У 2013–2016 рр. їх 

кількість збільшилася з 1366 до 1718 осіб, а в наступні два роки знизилася до 942. 

Відсоток жінок серед потерпілих від розбоїв у 2014 р. складав 44,4 %, а в наступні роки 

скоротився до 38,7 %. 

У результаті бойових дій на Сході країни кількість жертв умисних вбивств та 

замахів на вбивства у 2014 р. зросла з 1154 до 1764. В наступні роки вона зменшилася та 

у 2018 р. дорівнювала 465 жінок. Відповідно їх частка збільшилася у 2014 р. з 0,7 % до 

1,2 %, а потім скоротилася до 0,4 %. У 2014–2015 рр. частка жінок серед вбитих становила 

19 %, а в інші роки – близько 30 %. 
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Від тяжких тілесних ушкоджень кожного року страждало 0,3 % потерпілих 

жінок. Їх кількість скоротилася з 541 до 362. В той же час відсоток осіб жіночої статі 

серед потерпілих від таких посягань практично не змінювався та складав близько 18 %. 

Кількість жертв цих діянь, що спричинили смерть потерпілого, знизилася з 228 до 177.  

Жінки, що постраждали від зґвалтування, складали 0,2 %, а їх чисельність 

зменшилася з 395 до 170. Але 9 з 10 всіх жертв цього злочину були потерпілими жіночої 

статі. 

Також високим (64,1 %) був відсоток жінок серед постраждалих від торгівлі 

людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. До того ж протягом аналізованого 

періоду їх кількість зросла з 73 до 127. 

Окремо слід звернути увагу на значну кількість жінок, які стали жертвами 

злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї. У 2014 р. було зафіксовано 1560 таких 

постраждалих, у наступному році їх число дуже суттєво скоротилося до 693, а в 

подальшому постійно зростало та у 2018 р. дорівнювало 1243. Зауважимо, що потерпілі 

жіночої статі складають ¾ всіх постраждалих від сімейного насилля. 

Варто відмітити, що в державній статистичній звітності, яка була використана для 

зазначеного аналізу, перелік злочинів, жертвами яких ставали жінки, не є вичерпним. 

Зокрема відсутні дані щодо таких розповсюджених злочинів, як легкі та середньої 

тяжкості тілесні ушкодження, випадки хуліганства, незаконне заволодіння транспортним 

засобом та ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Як відомо, саме ці діяння 

доволі часто вчиняються відносно жінок. 

Наведені дані змушують визнати, що стан безпеки жінок від злочинів в 

Україні є незадовільним, і держава має вжити серйозних заходів для його 

покращення. 
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Л. В. Лісниченко, 

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та 

проблем запобігання злочинності ДНДІ МВС України 

 

ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ 

КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ 

 

Криміногенна ситуація в Україні протягом всього 28-ми річного періоду 

незалежності мала нестабільний характер. У певні відтинки часу розвитку нашої держави 

відмічались коливання динаміки різних видів злочинності. Переважання однієї злочинної 

діяльності (злочинів окремої категорії) на противагу зменшенню іншій обумовлюється 

постійною нестабільною ситуацією в соціальній, економічній та політичній сферах життя 

нашого суспільства. Проте корисливо-насильницькі злочини завжди були одними з 

найбільш розповсюджених протиправних посягань у загальній структурі злочинності в 

Україні. Їх поширеність та висока суспільна небезпечність обумовлена тим, що вони 

посягають на основні права людини – життя та здоров’я, а також власність. Ці права є 

непорушними, а їх захист гарантується Загальною декларацією прав людини (ст.ст. 3, 

17) [1] та Конституцією України (ст.ст. 3, 41) [2]. 

Відновлення порушених прав особи під час вчинення корисливо-насильницьких 

злочинів є одним з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронної системи в Україні та 

держави в цілому. Існують методи відшкодування потерпілому матеріальних збитків, 

заподіяних злочинами проти власності, які конкретно прописані в нормативно правових 

актах. Зокрема суди мають звертати увагу на необхідність точного й неухильного 

виконання вимог закону щодо відшкодування потерпілим матеріальних збитків. 

(п. 29) [3]. Потерпілим повинен бути пред’явлений цивільний позов, в якому можуть бути 

включені вартість викраденого майна, а також вартість іншого майна, яке зазнало шкоди 

під час вчинення злочину (наприклад, пошкоджений одяг чи витрати на лікування від 

отриманих тілесних ушкоджень). Також потерпілий може розраховувати та 

відшкодування моральної шкоди (ст.ст. 127–130) [4]. 

Крім вищезазначених індивідуальних методів відновлення порушених прав 

потерпілих під час вчинення корисливо-насильницьких злочинів доцільно комплексно 

реалізовувати і правові, і соціально-економічні загальнодержавні заходи в цьому напрямі. 

До таких дій, зокрема, слід віднести розроблений спільно Міністерством юстиції України 

та Консультативною місією ЄС правовий акт, який визначає порядок створення фонду 

компенсації жертвам насильницьких злочинів. Законопроєкт розроблено в межах 

виконання Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 р. [5] і розрахований на 

урегулювання питання щодо компенсації збитків потерпілим від таких злочинів, як 

грабіж, розбій, хуліганство, дрібні чи тяжкі побої. Потерпілі часто стикаються із 

ситуацією, коли кривдник немає коштів або не доведена його вина, або з інших причин він 

не компенсує збитки (витрати на лікування, відновлення свого психоемоційного та 

психологічного стану тощо), завдані такими злочинами. 

Проблему державної компенсації жертвам кримінальних злочинів на 

міжнародному рівні вперше порушили у середині 1970-х рр. Тоді багато держав – членів 

Ради Європи мали правила, які відрізнялися за принципами надання такої компенсації. 

Головна мета полягала у тому, щоб прийняти єдині мінімальні норми для всіх держав-
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членів, які б вирішували питання компенсації постраждалим від злочинів, а саме джерела, 

підстави, процедуру та її розміри. Тому у 1977 р. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив 

Резолюції (77) 27 щодо відшкодування шкоди постраждалим від злочинів. 24 листопада 

1983 р. була прийнята Концепція про відшкодування збитків жертвам насильницьких 

злочинів, а 28 червня 1985 р. – Рекомендація № R (85)11 про становище постраждалого у 

межах кримінального права і кримінального процесу. Директива Ради ЄС щодо 

відшкодування постраждалим від злочинів вийшла 29 квітня 2004 р., а 25 жовтня 2012 р. 

була прийнята Директива Європейського парламенту і Ради ЄС про встановлення 

мінімальних стандартів щодо прав, підтримки та захисту постраждалих від злочину. На 

підставі цих документів у кожній країні ЄС діють закони, які дають змогу компенсувати 

шкоду жертвам злочину. Відповідно на часі розроблений законопроєкт повністю 

погоджений Консультативною місією ЄС і зараз перебуває на розгляді у Міністерстві 

закордонних справ [6]. 

Проте, на жаль, розкриття детального порядку запровадження такого 

загальносоціального заходу буде можливим лише після прийняття на законодавчому рівні 

правового акта, який визначатиме порядок створення фонду компенсації жертвам 

насильницьких злочинів, та розробки проєкту закону «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо механізму фінансового забезпечення компенсації шкоди жертвам 

злочинів», який би регламентував створення Державного фонду компенсації шкоди 

жертвам умисних насильницьких злочинів. 

Підсумовуючи вищезазначене, не викликає сумнівів дієвість та ефективність об’єднання 

правових і соціально-економічних напрямів, які полягають у запровадженні на рівні держави 

відшкодування збитку потерпілим від корисливо-насильницьких злочинів, оскільки в таких 

заходах закладено принцип соціальної солідарності, що втілюється у відповідальності кожного 

члена суспільства за особу, якій в конкретній ситуації завдано збитки. 
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О. С. Перунова, 

заступник начальника управління – начальник відділу з питань дотримання гендерної 

рівності Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС, 

ад’юнт 1-го курсу відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 

внутрішніх справ 

 

ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ОДНЕ ІЗ  

КЛЮЧОВИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Концептуальні засади забезпечення прав людини поступово формувались ще за 

часів епохи Відродження. Права людини відображались як певний компроміс між 

обов’язками, заборонами та свободою, але при цьому свободі завжди були притаманні 

конкретні обмеження. Межі свободи людини встановлюються державою, проте свобода 

волевиявлення також забезпечується і охороняється державою.  

Уперше права людини були законодавчо закріплені як надбання американської та 

французької революцій на захист свобод – у Декларації незалежності США (1776) та 

Декларації прав людини і громадянина (1789). Цими документами було проголошено 

свободу совісті, слова, об’єднань, зібрань і, навіть, право на повстання. 

10 грудня 1948 р. Генеральною асамблеєю ООН прийнято Загальну декларацію 

прав людини. Ця декларація по суті є збіркою основоположних прав, які людство 

вистоювало і виборювало тисячоліттями.  

Стаття перша Загальної декларації прав людини виголошує, що усi люди 

народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах. Вони надiленi розумом i 

совiстю i повиннi дiяти відносно один до одного в дусi братерства [1]. 

Конституція України в статті третій визначає, що 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 [2]. 

Незважаючи на законодавче підґрунтя захисту прав людини, на санкції щодо тих, 

хто порушує права інших людей, на тернистий шлях виборення цих прав, все ще 

непоодинокими є випадки порушення прав людини, які не мають дієвого механізму 

врегулювання або не врегульовані взагалі. 

Гендерно зумовлене насильство виступає одним із ключових порушень прав 

людини, причини якого пов’язані, зокрема, з нерівним розподілом ресурсів та 

повноважень між жінками та чоловіками. Окрім безпосередньої шкоди для здоров’я та 

добробуту постраждалих, насильство має вагомі суспільні наслідки, які вимірюються 

грошовими, трудовими та нематеріальними втратами. 

Проблема гендерно зумовленого насильства і на сьогодні залишається доволі 

гострою в Україні. Ця проблема ускладняються ще й наявністю збройних конфліктів у 

східних регіонах держави, на тлі якого зросли ризики проявів конфліктності та агресії у 

суспільстві. Серед основних чинників виступають: 

– зміна звичайного способу життя багатьох родин; 

– стигма та культура мовчання; 

– недосконала нормативна-правова база щодо реагування на сексуальне та 

гендерно зумовлене насильство; 
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– висока емоційна й психологічна залежність населення від розвитку подій в країні, 

зокрема пов’язаними з надзвичайними ситуаціями та збройними конфліктами тощо. 

Прогалини в національному законодавстві, відсутність чітких визначень, чіткої 

термінології, зокрема гендерно зумовленого насильства та насильства, пов’язаного з 

конфліктом, відсутність механізму та інструкцій ідентифікації, реагування, 

документування та розслідування таких правопорушень негативно впливають на 

кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних 

осіб. 

Наразі законодавчого визначення «сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» 

у національному кримінальному чи кримінальному процесуальному законодавстві не 

існує взагалі. 

Механізм ідентифікації, запобігання, реагування, розслідування такого виду 

злочину як «сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» не розроблено та не 

впроваджено. 

Жодна стаття у розділі IV (Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи) Кримінального кодексу України не виокремлює такої 

кваліфікуючої ознаки як «пов’язані з конфліктом». 

Допоки кримінальне законодавство не буде доповнено такою кваліфікуючої 

ознакою злочину, як «злочин, пов’язаний з конфліктом», правових підстав для 

ідентифікації та розслідування таких злочинів немає, що тягне за собою безкарність 

винних у цьому і відсутності будь-якого захисту потерпілих осіб. 

На сьогодні слідчі підрозділи здійснюють досудове розслідування злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи на загальних підставах (тобто без 

зазначення такої специфічної ознаки, як обумовлений цей злочин конфліктом чи ні). 

Якщо повернутися до гендерно зумовленого насильства, то воно, як соціальне 

явище, також зумовлюється пануючими в суспільній свідомості уявленнями про 

біологічну, психологічну та соціально-економічну нерівність жінок та чоловіків, і які 

опосередковують на цьому ґрунті непоодинокі випадки дискримінації, інтолерантності та 

вчинення посадових (кримінальних) правопорушень.  

Європейські орієнтири українського суспільства з необхідністю передбачають 

подолання наукових і правових прогалин у дослідженні цього ганебного явища, 

цивілізованої модифікації законодавства і опрацювання низки дієвих просвітницько-

виховних заходів. 

Незважаючи на те, що поняття «гендер», «гендерні стереотипи», «гендерно 

зумовлене насильство» є доволі вживаними і актуальними в українському суспільно-

правовому просторі, вони ще не отримали належної дослідницької уваги і законодавчо 

закріпленого визначення (кваліфікації та відповідальності). 

У світовій гуманітарній практиці існують науково обґрунтовані уявлення про 

передумови та детермінанти виникнення гендерно зумовленого насильства, опрацьовані 

соціальні та правові механізми реагування на нього з боку держави та громадянського 

суспільства. 

Поняття гендер визначають як соціальна стать. При цьому вважається, що 

соціальні детерміновані ролі чоловіків і жінок залежать не від біологічних статевих 

відмінностей, а від соціальної організації суспільства. Вони означають нормативні 

приписи і очікування, які відповідна культура відносить до «правильної» чоловічої або 
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жіночої поведінки і які слугують критерієм оцінки маскулінності-фемінінності дитини і 

дорослого. 

У Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція), яку 

прийнято Комітетом Міністрів Ради Європи 7 квітня 2011 року, гендер визначено як низку 

соціально закріплених ролей, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які окреме 

суспільство вважає належним для жінок та чоловіків [3]. 

Україна долучилась до Стамбульської конвенції, проте у формулюванні, яке 

обґрунтовує неможливість її ратифікації, однією з причин, що ускладнює процес 

врегулювання та гармонізації відповідної термінології в українському законодавстві, 

зокрема виступає проблема гендерно зумовленого насильства.  

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

не визначає поняття гендер, однак визначає гендерну рівність як рівний правовий статус 

жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей 

брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [4]. 

На думку науковців, гендерна рівність є наступною сходинкою соціально-статевих 

відносин після патріархальної системи. Гендерна рівність як принцип полягає в тому, щоб 

вивчити і усунути всі соціальні, економічні бар’єри, що заважають людині проявитися як 

особистості, а також створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок 

і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності залежно від особистого вибору громадянина. 

З огляду на думки гендерних експертів, гендерно зумовлене насильство – це 

насильство, котре чинять над особою тому, що вона належить до певної статі. Будь-які дії 

чи бездіяльність, які чиняться стосовно іншої людини та завдають їй шкоду, є наслідком 

нерівного розподілу влади в суспільстві між жінками та чоловіками, що базується на 

гендерних ролях. 

У Декларації про усунення насильства проти жінок, прийнятій ООН у 1993 році, 

визначається, що насильство проти жінок є втіленням історично нерівних владних 

відносин між чоловіками та жінками, котрі призвели до домінування чоловіків та 

дискримінації жінок чоловіками та до недопускання повноцінного розвитку жінок [5]. 

Тому насильство проти жінок є одним із ключових соціальних механізмів, з допомогою 

яких жінок примушують до позиції підлеглості стосовно чоловіків. 

Можна впевнено сказати, що в країнах, де переважає гендерна нерівність випадки 

гендерно зумовленого насильства збільшуються, оскільки гендерна нерівність є одним з 

перших чинників виникнення будь-якої форми насильства та дискримінації, що є нічим 

іншим як порушенням прав людини. 

Незважаючи на науково-технічний прогрес, розвиток суспільства, правої думки та 

свідомості людства, які зумовили ряд змін у науці, політиці, географії, законодавчій сфері 

тощо, питання нормативного врегулювання гендерно зумовленого насильства 

залишається невирішеним та гострим в Україні. 

Гендерно зумовлене насильство охоплює випадки фізичного, сексуального, 

економічного і психологічного насильства (але не обмежується цими випадками): 

 яке має місце в сім’ї (домашнє насильство), нанесення побоїв, спричинення 

тілесних ушкоджень (фізичне насильство), зґвалтування у шлюбі (сексуальне насильство), 

насильство, пов’язане з посагом, ушкодження жіночих геніталій, примусовий аборт і 

примусова стерилізація та інші традиційні практики, що завдають шкоди жінкам; 
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 яке має місце в суспільстві в цілому, включаючи зґвалтування, сексуальне 

насильство, сексуальні домагання і залякування на роботі, у навчальних закладах та в 

інших місцях, торгівля жінками і примус до проституції; 

 з боку або при потуранні держави, де б воно не відбувалося. 

Вагомими кроками у врегулюванні питань запобігання та протидії гендерно 

зумовленому та сексуальному насильству є прийняття таких законів України: 

 «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [6]; 

 «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами» [7]. 

Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» внесені 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема у ст. 173-2, якою 

передбачена відповідальність за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого 

тимчасового перебування. 

За вчинення таких дій кривдник притягається до відповідальності у вигляді штрафу 

від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських 

робіт на строк від тридцяти до сорока годин. Найбільш суворим адміністративним 

стягненням за вказане правопорушення є адміністративний арешт на строк до семи діб.  

Крім того, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено    

ст. 39-1 – направлення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє 

насильство чи насильство за ознакою статі [8]. 

Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами» були внесені зміни до Кримінального кодексу щодо криміналізації та 

визначення відповідальності за домашнє насильство (ст. 126-1 КК України), сексуальне 

насильство (ст. 153 КК України), невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних 

приписів або не проходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України), 

обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство 

(ст. 91-1 КК України). 

Запроваджено новий юридичний інструмент, такий як терміновий заборонний 

припис, який був відсутній у національному законодавстві раніше (ст. 25 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству»). 

Однак навіть ці зрушення та вагомі кроки не вирішують питання гендерно 

зумовленого насильства – його нормативного закріплення, механізмів реагування, 

запобігання та протидії випадків такого правопорушення. 

Необхідно удосконалювати національне законодавство в частині гармонізації 

гендерної термінології. Законодавче закріплення таких визначень, як «гендер», «гендерні 

стереотипи», «гендерно зумовлене насильство» тощо, допоможе не тільки ідентифікувати 

правопорушення, але і розробити ефективний механізм реагування, документування 

випадків гендерно зумовленого насильства. Необхідно на постійній основі проводити 

інформаційні кампанії з населенням країни з метою підвищення їх рівня обізнаності з 

питань гендерної проблематики. Обов’язковою складовою правильної ідентифікації 

правопорушення і надання правової допомоги є проведення навчань з працівниками 
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правоохоронних органів, розроблення інструкції, методичних рекомендацій для них з 

метою здійснення подальших превентивних заходів щодо запобігання гендерно 

зумовленого насильства. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Забезпечення прав та свобод людини є основним завданням кожної країни. 

Громадянин будь-якої держави повинен розуміти, що він проживає у демократичному 

суспільстві, в якому людські права та свободи є найважливішою цінністю.  

Розвиток демократичних прав та свобод в Україні нерозривно пов’язаний з 

імплементацією національного законодавства із Загальною декларацією прав людини. 

Зазначена Декларація проголошує її зміст як завдання, до виконання якого повинні 

прагнути всi народи i всi держави з тим, щоб кожна людина i кожний орган суспiльства, 

завжди маючи на увазi цю Декларацiю, прагнули шляхом освiти сприяти дотриманню цих 

прав i свобод i забезпеченню, шляхом нацiональних i мiжнародних прогресивних заходiв, 

загального i ефективного визнання i здiйснення їх як серед народiв держав-членiв 

Органiзацiї, так i серед народiв територiй, що перебувають пiд їх юрисдикцією [1]. 

Адміністративне судочинство, в свою чергу, являється однією з форм захисту прав, 

свобод та інтересів громадянина. 

У загальних рисах над визначенням основних прав та свобод громадянина у 

адміністративному судочинстві через призму Загальної декларації прав людини 

працювали В.Б. Авер’янов, А.С. Васильєв, С.В. Ківалов, М.М. Тищенко тощо. 

Правовою основою адміністративного судочинства є Конституція України, Кодекс 

адміністративного судочинства, Закон України «Про судоустрій і статус судів» та інші. 

Відповідно до ЗУ «Про судоустрій та статус судів» в адміністративному 

судочинстві виділяють таку систему судів: 

1. Місцеві адміністративні суди 

2. Апеляційні адміністративні суди 

3. Верховний суд України [2]. 

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також 

інші суди, визначені процесуальним законом. До компетенції місцевих адміністративних 

судів віднесено розгляд адміністративних справ, пов’язаних із правовідносинами у сфері 

державного управління та місцевого самоврядування. 

Апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є апеляційні 

адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах. До 

Апеляційних адміністративних судів може бути подана апеляційна скарга на рішення або 

на окрему частину рішення адміністративного суду першої інстанції, які не набрали 

законної сили, та на ухвали адміністративного суду округу першої інстанції. Перегляд 

справ у апеляційному порядку передбачає можливість перевірити за скаргою учасника 
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судового процесу обставини справи щодо наявності певних правовідносин або 

доведеність створення конфлікту конкретною особою на основі вивчення як тих доказів, 

що були досліджені в суді першої інстанції, так і нових. 

Замикає систему адміністративних судів Верховний Суд України, який є найвищим 

судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює 

правосудця, забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної 

юрисдикції. Верховний Суд зобов’язаний не тільки усувати недоліки в застосуванні 

законів шляхом повторного касаційного розгляду рішень судів загальної юрисдикції, а й 

запобігати таким порушенням шляхом роз’яснення практики застосування законів у 

постановах Пленуму на основі матеріалів судових рішень. У складі Верховного Суду 

України діє Касаційний адміністративний суд, судова практика якого спрямована на 

захист прав людини, яку Верховний Суд забезпечує виключно через судові рішення [3]. 

Система адміністративного судочинства України побудована таким чином, що 

забезпечує реалізацію норми ст. 8 Загальної декларації прав людини, яка передбачає, що 

кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними 

нацiональними судами в разi порушення її основних прав, наданих їй конституцiєю або 

законом [1]. 

Тобто система адміністративного судочинства передбачає оскарження рішень або 

частини рішення в апеляційному та касаційному провадженні. Якщо особа вважає або у 

неї існує достатньо підстав вважати, що її права чи свободи порушені рішенням суду 

першої інстанції, то вона має право звернутися до апеляційного суду для відновлення 

справедливості. 

Стаття 2 КАСУ зазначає, що завданням адміністративного судочинства є 

справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-

правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [4]. 

Це означає, що адміністративне судочинство покликане забезпечувати захист прав 

та свобод людини шляхом неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у 

сфері публічно-правових відносин. 

Зі свого боку ст. 7 Загальної декларації прав людини встановлює, що всi люди рiвнi 

перед законом i мають право без будь-якої рiзницi на рiвний їх захист законом [1]. Тобто 

кожна людина незалежно від її соціального статусу в суспільстві, матеріального 

забезпечення, віку, статі має право на рівний і справедливий захист її прав і свобод в 

адміністративних судах. 

З наведеного вище можна дійти висновку, що адміністративне судочинство 

України та його правова основа мають певні паралелі із Загальною декларацією прав 

людини. Саме апеляційне та касаційне провадження можуть відновити порушені права та 

свободи громадянина шляхом перерозгляду справи та виявлення нових фактів та доказів, 

що слугуватимуть відновленню порушених прав та свобод. Загальна декларація прав 

людини чітко відображається у національному законодавстві, в тому числі і в нормативній 

базі адміністративного судочинства. 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ  

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАТРИМАННЯ 

 

На сьогодні Україною ратифіковано низку міжнародно-правових договорів, які 

спрямовані на впровадження міжнародних стандартів охорони й захисту прав, свобод і 

законних інтересів особи. Зокрема, це стосується сфери кримінального судочинства, в якій 

для забезпечення реалізації завдань кримінального провадження передбачена можливість, 

а в окремих випадках і необхідність застосування заходів процесуального примусу до 

особи – учасника кримінально-процесуальних відносин. 

Як відомо, затримання особи за підозрою у вчиненні злочину є невід’ємним 

елементом боротьби зі злочинністю і застосовується поліцейськими органами у всіх без 

винятку країнах світу. Водночас, як свідчать звіти міжнародних та національних 

правозахисних організацій, саме на етапі затримання відбувається чи не найбільша 

кількість порушень прав людини [1, с. 8]. 

У більшості випадках працівники оперативних підрозділів, інші працівники 

правоохоронних органів, здійснивши затримання особи, тривалий час не повідомляють і 

не доставляють її до уповноваженої особи для складання протоколу затримання. 

Це зумовлено тим, що вони самостійно опитують особу, перевіряють відомості про неї у 

всіх інтегрованих інформаційно-пошукових системах на причетність до вчинення інших 

кримінальних правопорушень, та вносять додаткові відомості про факт затримання. 

Варто зазначити, що на практиці дуже важливим моментом є фіксування в 

протоколі точних відомостей стосовно місця та часу затримання, оскільки має виняткове 

значення для забезпечення можливості оскарження законності та обґрунтованості 

затримання та зобов’язує органи, які здійснюють затримання, суворо дотримуватися 

вимог закону щодо його процедури, підстав, строків, порядку процесуального 

закріплення. Тому й міжнародні документи, які встановлюють стандарти поводження з 

в’язнями, вимагають деталізації всіх обставин затримання у відповідному протоколі. 

Проте судова практика свідчить про те, що в протоколі затримання особи, підозрюваної у 

вчиненні злочину та протоколі допиту підозрюваного існує розбіжність часу та місця 

затримання особи. Незважаючи на те, що в КПК визначено момент затримання, наразі 

продовжують мати місце випадки, коли відлік часу затримання починається з моменту 

складання протоколу, а не з моменту фактичного затримання, визначеного ст. 209 КПК 

України. Така ситуація призводять до перевищення дозволених термінів тримання 

затриманих і, як наслідок, – протиправного утримання осіб. Як результат, численні скарги 

на протиправні дії працівників правоохоронних органів. 

Продовженням процедури затримання після первинного обмеження свободи 

пересування особи, підозрюваної у вчиненні злочину, є доставлення її до найближчого 

підрозділу органу досудового розслідування. Таке доставлення здійснюється з метою 

з’ясування та встановлення підстав для подальшого утримання особи під вартою 

(оформлення кримінального процесуального затримання) та має відбуватись невідкладно, 
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без невиправданої затримки. Водночас слід звернути увагу на те, що кримінальне 

процесуальне законодавство України не встановлює конкретного граничного терміну, 

протягом якого слід здійснити доставлення. З приводу цього В. Є. Дояр слушно зазначає, 

що відсутність відповідних законодавчих критеріїв дає вкрай небажаний «простір для 

маневру», скориставшись яким недобросовісні працівники правоохоронних структур 

можуть невиправдано затягувати доставляння затриманої особи, отримуючи таким чином 

час і можливості для вчинення протиправних дій [2, с. 109–110]. З метою урегулювання 

зазначеної проблеми І. М. Бортун наголошує на тому, що строк доставлення не повинен 

перевищувати трьох годин. На думку автора, три години – це час, визнаний 

міжнародними стандартами, що надає можливість працівнику правоохоронного органу 

обмежити право особистої свободи громадян з метою з’ясування обставин певної події і 

має бути закріплений на законодавчому рівні в КПК України [3, с. 104]. Вважаємо, що 

зазначена пропозиція є цілком актуальною і такою, що заслуговує на підтримку.  

Наразі потребує вирішення питання про затримання особи через деякий час після 

вчинення злочину без судового дозволу. Це зумовлено тим, що редакція ст. 208 КПК 

надає право працівникам правоохоронних органів (окрім як за вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого корупційного злочину, зарахованого законом до підслідності НАБУ) 

затримати особу виключно у випадках, якщо її застали під час учиненні злочину або 

безпосередньо після нього за наявності очевидних ознак, які вказують саме на цю особу як 

на злочинця. В інших випадках навіть за наявності доказів причетності особи до вчинення 

злочину й установлення її місцезнаходження правові підстави для її затримання відсутні. 

З огляду на зазначене вище, виникає потреба у внесенні відповідних змін до ст. 208 КПК 

України в частині виключення слів «безпосередньо» та «щойно», оскільки вказані часові 

параметри визначають зовсім короткий термін часу і не охоплюють випадків затримання 

особи через певний проміжок часу після вчинення нею злочину. Поділяючи з цього 

приводу думку В. І. Фаринника, Д. Мірковця, вважаємо, що затримання з підстав, 

передбачених п.п. 1 і 2, може допускатися лише тоді, якщо з моменту вчинення злочину (а 

у випадку злочину, вчиненого в умовах неочевидності, – з моменту його виявлення) і до 

моменту фактичного затримання особи, підозрюваної в учиненні злочину, минуло не 

більше ніж 6 годин [4, с. 194–195]. 

Розглядаючи легітимізацію факту затримання, слід зауважити, що застосування 

будь-яких правообмежувальних заходів представниками влади може відбуватися 

виключно в правовій площині і, відповідно, їх діяльність повинна мати офіційний, 

формально визначений характер. При цьому вказана офіційність і юридична визначеність 

повинна бути очевидною не тільки для представника влади, а й для особи, яка зазнає 

правообмежувального впливу [5, с. 115]. 

Отже, затримана особа повинна бути повідомлена про причини та підстави 

обмеження її конституційних прав, у результаті чого вона дістає можливість правильно 

усвідомити правовий характер ситуації, в якій вона опинилася, та з огляду на це 

оцінювати власні вчинки та дії інших осіб як юридично значущі. Тобто затримана особа 

повинна одразу знати ким, за що і на якій підставі вона обмежена у своїй свободі 

пересування, інакше саме обмеження суб’єктивних прав не може вважатися таким, що 

відбувається в межах закону. 

 

 



85 

 

Список використаних джерел 

1. Аналітичний звіт за результатами дослідження «Оцінка ефективності 

функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування затриманих, як 

механізму попередження неналежного поводження в діяльності поліції». URL: 

http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/Sluzhbovi-osoby-vidpovidalni-za-

zatrymanych.pdfб (дата звернення:13.11.2019) 

2. Дояр Є.В. Затримання особи у кримінальному провадженні: дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2018. 238 с. 

3. Бортун М. Особливості затримання особи без ухвали слідчого судді. Вісник 

Національної академії прокуратури України. 2014. № 5 (38). С. 102–106. 

4. Фаринник В., Мірковець Д. Затримання особи в новому кримінальному 

процесуальному кодексі україни: окремі питання відповідності міжнародним стандартам і 

практиці європейського суду з прав людини. Підприємництво, господарство і право. 

2017. № 6. С. 192–196. 

5. Лазарева Д.В. Процесуальна характеристика етапів проведення затримання 

уповноваженою службовою особою. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету (Серія «Право»). 2016. Вип. 38. Т. 2. С. 114–118. 

  

http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/Sluzhbovi-osoby-vidpovidalni-za-zatrymanych.pdfб
http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/Sluzhbovi-osoby-vidpovidalni-za-zatrymanych.pdfб


86 

 

В. І. Приходько, 

старший науковий співробітник відділу спеціального транспорту науково-дослідної 

лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу ДНДІ МВС України, здобувач 

ДНДІ МВС України 

 

ЗАХОДИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України дорожньо-транспортна пригода 

(далі ДТП) – подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок 

якої загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода майну, а рівень надзвичайної 

ситуації при дорожньо-транспортній пригоді визначається відповідно до Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України [1]. 

Прояви ДТП та їхніх наслідків стосуються кожного учасника дорожнього руху, 

оскільки всі ми є учасниками дорожнього руху як водії та пасажири транспортних засобів, 

пішоходи, велосипедисти чи погоничі тварин, а їх виникнення безпосередньо залежить від 

дотримання Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 року № 1306 зі змінами та доповненнями. Однією з основних 

причин аварійності є порушення Правил дорожнього руху його учасниками, тому 

необхідно підвищувати їхню культуру поведінки та впроваджувати жорсткий контроль за 

дотриманням зазначених правил [2]. 

Зростання кількості автотранспорту та учасників дорожнього руху підвищує 

ймовірність чисельності аварій, відповідно й зростає число осіб, які потенційно можуть 

постраждати в автопригодах. Ця закономірність стосується не тільки нашої країни, а й 

країн світу в цілому, яку можливо порушити лише за умови побудови якісної дорожньої 

мережі та підвищення рівня культури пересування усіма учасниками дорожнього руху [3]. 

Найбільш частими причинами ДТП, що сталися з вини водія, а саме прояву 

«людського фактора», є: перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил 

маневрування, порушення правил проїзду перехресть, недотримання дистанції та 

порушення правил проїзду пішохідних переходів, неуважність та нетверезий стан. 

Нерідко ДТП трапляються з вини пішоходів – під час переходу дороги в невстановлених 

місцях, ідучи вздовж проїжджої частини та перебуваючи в нетверезому стані.  

Отже, ДТП трапляються не лише з вини водіїв автотранспортних засобів, але й 

пішоходів. До речі, динаміка автопригод має певну циклічність. Незважаючи на те, що 

взимку рух ускладнений погодними умовами, число ДТП та постраждалих у холодну пору 

року значно менше. Вважається, що це зумовлено підвищенням пильності та 

дисциплінованості усіх учасників руху, а також зменшенням числа авто на засніжених 

шляхах, адже найменше недотримання Правил дорожнього руху може призвести до 

неминучих аварій [3]. 

Проаналізувавши ДТП, можна зауважити, що найбільш часто ДТП трапляються в 

літньо-осінній період, коли на автошляхах різко збільшується інтенсивність руху. Частка 

дорожньо-транспортних пригод за цей період становить приблизно 50 % річних. По днях 

тижня ДТП розподіляються також нерівномірно. За статистикою, найбільша їх кількість 

потрапляє на п’ятницю і суботу, коли після закінчення трудового тижня люди прямують 
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за місто. Протягом доби найбільш небезпечні вечірні години, в цей час зростає 

інтенсивність транспортних і пішохідних потоків, а освітленість доріг погіршується.  

Враховуючи збільшення транспортних засобів та учасників дорожнього руху, а 

також їх інтенсивність і швидкість транспортних потоків, слід зауважити основні причини 

дорожньо-транспортних пригод [4], а саме: 

– недотримання правил дорожнього руху учасниками цього руху; 

– застосування водіями таких прийомів керування транспортними засобами, які 

викликають їх заноси, перекидання або втрату керування під час руху і створюють 

можливість поломок і псування механізмів, що призводить до аварійних ситуацій; 

– зниження працездатності водіїв внаслідок перевтоми, хвороби або під впливом 

факторів, що викликають зміну самопочуття і сприйняття обстановки руху; 

– незадовільний технічний стан транспортних засобів; 

– неправильне розміщення та кріплення вантажу, що призводить до втрати 

управління, стійкості, зміни режиму роботи механізмів, відмови в роботі; 

– незадовільне утримання елементів дороги і дорожньої обстановки; 

– незадовільна організація дорожнього руху. 

На основі проведеного аналізу ДТП, слід зауважити, що підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху можливе проведенням заходів, спрямованих на профілактику ДТП, а 

саме: нагадування населенню в засобах масової інформації про загальні правила 

поведінки на дорогах, а також проведення тренінгів, семінарів та інших заходів з метою 

оприлюднення кількості випадків аварій на дорогах для розгляду тієї чи іншої ситуації 

окремо. 

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що кожен з нас повинен знати та виконувати 

Правила дорожнього руху з метою запобігання ДТП. А також кожному учаснику 

дорожнього руху слід пам’ятати, що особиста дисциплінованість, культура поведінки, 

повага до інших учасників руху та неухильне дотримання Правил дорожнього руху, є 

запорукою збереження власного здоров’я та попередження ймовірних неприємних 

наслідків аварій. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЗАСУДОВИХ ПРОЦЕДУР  

ВИРІШЕННЯ ФІНАНСОВИХ СПОРІВ 

 

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

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. Право на судовий захист законних інтересів є невід’ємним та 

непорушним правом кожної особи. До загальноприйнятих способів захисту належать 

адміністративний спосіб захисту, судовий спосіб захисту та самозахист. Тобто судовий 

спосіб захисту є ефективним, але не єдиним дієвим механізмом відновлення порушеного 

права суб’єктів податкових правовідносин. Відповідно до ст. 56 Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ) платник податків має право на звернення з метою захисту своїх прав 

до податкових органів вищого рівня або до суду, що говорить про наявність 

диспозитивності при обранні форми оскарження рішень та дій контролюючих органів. 

Станом тільки з 1 січня 2019 року на розгляд Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду: було передано 13916 справ. Більше половини 

справ, які розглядаються судами за правилами адміністративного судочинства, становлять 

податкові спори. При цьому майже 80 % таких податкових спорів пов’язані із захистом 

прав платників податків. Такі дані свідчать про однозначне перевантаження судових 

органів та необхідність подальшого удосконалення адміністративної форми захисту прав 

платників податків. Навряд чи можна констатувати, що на сьогодні склався ідеальний 

варіант правового регулювання позасудових процедур вирішення податкових спорів, який 

суттєво відрізняється від судових процедур. 

Щодо співвідношення адміністративної і судової форми захисту в податкових 

правовідносинах серед науковців на сьогодні не має одностайності. Одна група авторів 

(Пепеляєв С. Г., Цвєтков І. В.) звертають увагу на низьку ефективність позасудових 

процедур, обґрунтовуючи це таким: а) наявність переваг судового захисту, що обумовлено 

відносною об’єктивністю розгляду спору внаслідок його розгляду поза податковим 

відомством; б) можливість вжиття судом заходів із забезпечення позовних вимог; 

в) відсоток задоволення вимог платників податків у судовому порядку набагато вищий, 

ніж в адміністративному. Інші правники, констатуючи ефективність позасудового способу 

захисту прав платника податків, серед його переваг називають простоту і оперативність 

розгляду; відсутність сплати державного мита; можливість визначити позицію 

вищестоящого податкового органу (Захаров А. С., Кучер К. П.). 

Ще одна група авторів, серед яких Кучерявенко М. П., Усенко Є. А., Ханова Р. Ф., 

зазначають, що кожен із цих способів захисту може бути ефективним та висловлюють 

позицію щодо можливості запровадження обов’язкової процедури адміністративного 

оскарження [1, с. 175–176]. 

Дійсно, обґрунтованість такого запровадження, безперечно, залежала та 

зумовлювалась би тим, наскільки ефективним міг би бути доюрисдикційний порядок 

вирішення податкових спорів. Тільки в тому випадку, коли досудовий порядок вирішення 
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податкових спорів не буде просто формальним, а стане дійсно дієвим способом подолання 

суперечностей між публічно-владним та правозобов’язаним суб’єктом (платником 

податків) податкових відносин, його обов’язковість як стадії вирішення спору буде 

розглядатись як така, що є виправданою. 

Тому навряд чи потрібно протиставляти адміністративний та судовий способи 

захисту прав платника податків, вони повинні взаємодоповнювати один одного та 

забезпечувати максимально швидке відновлення прав платника податків. При цьому 

здійснення попереднього адміністративного оскарження обумовлює наявність 

особливостей, які мають враховуватися судами під час розгляду податкових спорів. 

На сьогодні актуалізувалося питання позасудового вирішення в цілому фінансових 

спорів. В Україні найближчим часом пропонується низка реформ. Зокрема, Комплексною 

програмою розвитку фінансового сектора на період 2015–2020 рр., яка була затверджена 

Національною радою реформ, пропонується ініціювати створення в Україні інституту 

фінансового омбудсмена [2, с. 121]. На сьогодні вже є відповідний законопроєкт [3]. Так, 

запропоновано створити механізм альтернативного (позасудового) вирішення спорів між 

споживачами та надавачами фінансових послуг, який буде здійснюватись установою 

фінансового омбудсмена. Такий механізм розширює можливості споживача фінансових 

послуг у захисті своїх прав. Законопроєкт передбачає можливість звернення споживача 

фінансових послуг за захистом своїх прав до установи фінансового омбудсмена, не 

виключаючи права звернення до суду. При цьому установа фінансового омбудсмена є 

незалежним та публічним органом, який в короткий проміжок часу зможе вирішувати 

спори між споживачами та надавачами фінансових послуг, сума яких не перевищує ста 

розмірів мінімальних заробітних плат. Відповідно до положень законопроєкту, 

фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена здійснюється за рахунок 

внесків надавачів фінансових послуг, які внесені до відповідного реєстру та отримали 

відповідну ліцензію. Також законопроєктом визначається статус установи фінансового 

омбудсмена, її склад та організаційна структура, порядок фінансування діяльності, 

механізм позасудового вирішення спорів та інші положення. 

Новий інститут має стати неупередженим, незалежним та допомагати у вирішенні 

суперечок мирним шляхом, не доводячи справу до суду. Це зі свого боку має додатково 

розвантажити суди. Наявність нової інституції дозволить створити «єдине вікно» для 

звернень, процедура вирішення спору не перевищуватиме 90 днів, охоплюватиме весь 

фінансовий сектор, а отже, матиме узагальнення правозастосовної практики та 

забезпечуватиме завершеність циклу роботи. Омбудсмен працюватиме тільки з 

документами. Проте за проєктом звертатись до фінансового омбудсмена зможуть тільки 

фізичні особи. Новий процес забезпечить високу компетентність, прозорість та 

незалежність прийняття рішень. 

Така ідея закладена саме з урахуванням практики зарубіжних країн, де, як правило, 

створено органи досудового врегулювання спорів між фінансовими установами та 

споживачами. Наприклад, у Вірменії, Австралії, Великій Британії, Малайзії, Нідерландах, 

Фінляндії фінансовий омбудсмен є єдиним для всього фінансового сектору; в Бельгії, 

Канаді, Греції, Італії, Казахстані, Новій Зеландії, Польщі, Швейцарії – це окремий орган 

для одного або більше сегментів фінансового ринку. У формі Комітету зі справ захисту 

прав споживачів омбудсмен представлений у Данії та Швеції, в якості Департаменту скарг 
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у складі фінансового регулятора на Мальті та в Іспанії. У Латвії та Литві він функціонує в 

межах державного органу із захисту прав споживачів [4, с. 121]. 

Таким чином, питання обговорення проєкту щодо створення фінансового 

омбудсмена в Україні представляються вкрай актуальними, адже запровадження такої 

інституції, діяльність якої буде побудована на принципах неупередженості, незалежності, 

вирішення суперечок мирним шляхом, дозволить додатково розвантажити судові органи. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

 

М. Є. Александров, 

старший науковий співробітник відділу розроблення та вдосконалення форми одягу 

науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу ДНДІ 

МВС України 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА БЕЗПЕЧНІСТЬ РОБІТ, 

ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ 

 

Стаття 14 Закону України «Про захист прав споживачів» визначає право споживача 

на безпеку продукції (товарів, наслідків робіт) [1]. Отже, об’єктом правовідносин цієї 

статті є нематеріальне благо (безпека) по відношенню як до матеріальних, так і до 

нематеріальних речей. Автором у дисертаційному дослідженні розглядалося питання 

щодо співвідношення понять «безпека» та «безпечність», в результаті чого було зроблено 

висновок, що термін «безпечність» є більш прийнятним щодо продукції, а отже, «право 

споживача на безпеку продукції», визначене у Законі України «Про захист прав 

споживачів», слід скоригувати на «право на безпечність продукції» [2, c. 160]. Тому надалі 

будемо вживати термін «безпечність» щодо продукції та робіт. 

Щодо терміна «продукція», то законодавець у ст. 1 Закону України «Про захист 

прав споживачів» визначає її як «будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що 

виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб» [1]. 

Відповідно до цього ж Закону, робота – «діяльність виконавця, результатом якої є 

виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням 

споживача для задоволення його особистих потреб» [1]. Таким чином, робота є процесом, 

у результаті якого якісно змінюються показники властивостей товару, і такі зміни, 

відповідно, є наслідком робіт. 

Цілком закономірно, що законодавець гарантує право споживача на безпечність 

наслідків робіт, адже від якості їх виконання залежить, в який бік відбудеться зміна 

властивостей продукції (у бік покращення властивостей, чи, навпаки, у бік їх погіршення). 

Від наслідків робіт також залежить і стан безпечності продукції, тому що в результаті 

виконання робіт характеристики продукції можуть змінитися таким чином, що вона 

становитиме небезпеку для життя і здоров’я споживача, його майна або навколишнього 

природного середовища. 

Таким чином, на сьогодні законодавством гарантується право споживача на 

безпечність наслідків робіт. Однак чи існують норми, якими забезпечується безпечність 

продукції внаслідок робіт? Так, Законом України «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції» передбачено, що його дія не поширюється на роботи та послуги [3]. З одного 

боку, це цілком закономірно, адже робота, як визначено раніше, є діяльністю, тобто сама 

робота є нематеріальною. З іншого боку, результати або наслідки роботи впливають на 

характеристики продукції, які враховуються при визначенні ступеня її безпечності. Отже, 

існує необхідність у встановленні норм, які б визначали право споживача на безпечність 

продукції, яка є результатом виконання роботи. 
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По-перше, потребує узгодження термінологічний апарат у чинному законодавстві. 

Якщо наразі існує право на безпечність наслідків робіт щодо продукції, то, на нашу думку, 

необхідно додати до Закону України «Про захист прав споживачів» термін «наслідки 

робіт», визначивши його як «товар або якісні зміни властивостей продукції (товару), що є 

наслідком роботи». Таким чином, буде конкретизовано об’єкт, щодо якого споживач 

матиме право на безпечність, що зі свого боку сприятиме підвищенню рівня захищеності 

прав споживачів. 

По-друге, у визначенні «робота» передбачено, що її результатом може бути товар, 

виготовлений за індивідуальним замовленням споживача. Якщо ототожнити поняття 

«товар» і «продукція» (відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» виріб 

(товар) є продукцією), то виходить, що до продукції, яка є наслідком роботи, немає чітко 

визначених вимог щодо її безпечності, зокрема таких, що встановлені технічними 

регламентами. Отже, якщо така продукція є нехарчовою, то вона підпадає під визначення, 

встановлене у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції» [3]. Враховуючи цей факт, пропонуємо внести зміни до зазначеного Закону, 

виклавши ч. 1 ст. 2 у такій редакції: «Дія цього Закону поширюється на всю продукцію 

(зокрема ту, яка є наслідком роботи), стосовно якої технічними регламентами не 

встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення її безпечності, за винятком видів 

продукції, зазначених у частині третій цієї статті». Вважаємо, що такий крок 

розширить сферу дії Закону «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та, як 

наслідок, сприятиме забезпеченню безпечності продукції, яку виготовляють за 

індивідуальним замовленням споживачів. 

По-третє, сам термін «робота» стосовно продукції вважається нам вкрай 

неконкретизованим. З наведено вище тлумачення випливає, що робота може бути і 

процесом виготовлення товарів (адже товар є її результатом), і зміною властивостей 

товару, під якою можна розуміти великий обсяг видів діяльності (ремонт, переоснащення, 

зміна комплектації готового товару, внесення до конструкції товару певних змін і 

доробок), які визначені індивідуальним замовленням споживача. Зазначимо також, що і 

сам перелік товарів, щодо яких здійснюється робота, може бути досить широким, адже 

сфера дії Закону України «Про захист прав споживачів» є доволі широкою. Беззаперечно, 

що процес роботи передбачає додержання вимог безпечності, оскільки від безпечності 

робіт залежить і безпечність її наслідків, у тому числі безпечність продукції, яка є 

наслідком роботи. Також закономірно, що до приміщень, в яких проводяться роботи, і до 

персоналу, який ці роботи проводить, встановлені певні санітарно-гігієнічні вимоги, що 

гарантують безпечність. Але через неконкретність терміна «робота», невизначеність видів 

роботи та видів продукції, щодо яких робота може здійснюватись, неможливо на цьому 

етапі встановити конкретні вимоги щодо безпечності роботи, повʼязаної з продукцією. 

Вирішенням цієї проблеми може стати розроблення окремих нормативно-правових актів 

про безпечність роботи, яка виконується щодо певних видів продукції, в яких потрібно 

чітко зазначити, що саме вважати роботою, щодо яких видів продукції вона може 

здійснюватись і що у процесі роботи має піддаватися контролю щодо безпечності. Також 

можна внести зміни до ст. 2 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової 

продукцію», поширивши сферу дії зазначеного Закону на роботи і послуги, що 

виконуються щодо нехарчової продукції. 
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Отже, на сьогодні право на безпечність робіт, які виконуються щодо продукції, 

обмежується лише правом на наслідки робіт. Нами запропоновано зміни до чинного 

законодавства стосовно конкретизації термінологічного апарату, розширення сфери дії 

Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та розроблення 

окремого законодавства про безпечність робіт, які виконуються щодо певних видів 

продукції, які мають на меті підвищити захист прав споживачів. 
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ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ  

УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

У юридичній літературі радянського періоду права дитини не становили предмета 

особливої уваги. Тоді та й у перші роки незалежної України розглядалися лише права та 

обов’язки батьків із виховання дітей; подекуди траплялося й поняття «інтереси дитини», у 

яке науковці вкладали різний зміст. Та вже в Сімейному кодексі 2002 року було зроблено 

спробу чітко врегулювати права дитини. Відповідно, постала необхідність у докладному 

вивченні й систематизації прав дитини саме як учасника сімейних правовідносин – 

сімейних прав дитини. Зокрема, уперше з’явилися норми, що регулюють особисті 

немайнові права дітей, які до того часу існували лише в контексті правовідносин батьків 

та дітей, і дитина виступала виключно об’єктом батьківської турботи. Нині, відповідно до 

європейських стандартів прав людини, дитина на законодавчому рівні розглядається як 

самостійна особистість, наділена правом і здатністю тією чи іншою мірою самостійно 

його реалізувати й захищати.  

Особисті немайнові права неповнолітніх, своєю чергою, випливають із особистих 

немайнових відносин. 

Особисті немайнові відносини – це суспільні відносини між уповноваженим 

суб’єктом (носієм особистих немайнових прав і свобод), який найчастіше є фізичною 

особою, і зобов’язаними суб’єктами (носіями особистих немайнових обов’язків) щодо 

особистих немайнових цінностей і благ з метою забезпечення індивідуалізації, 

самостійності, вільного розвитку та процвітання уповноваженого суб’єкта, захисту його 

законних немайнових інтересів, використання особистих немайнових цінностей і благ в 

інтересах уповноваженого суб’єкта та всього суспільства. Склад особистих немайнових 

відносин – надзвичайно важливе питання, оскільки саме склад правовідносин є їх 

основною характеристикою. Як відзначають вчені-правознавці, «у науці цивільного права 

цивільні правовідносини найчастіше розглядаються крізь призму так званих елементів цих 

правовідносин – складових частин, без яких вони не могли б існувати і які 

індивідуалізують окремі цивільно-правові відносини [1]. 

До особистих немайнових прав дитини, які регулюються нормами Сімейного 

кодексу України, правознавці відносять, зокрема, такі: право на ім’я, по-батькові дитини, 

право на зміну прізвища, право на проживання в сім’ї разом з батьками, право на контакт 

з батьками та іншими родичами, право на вибір місця проживання, право на власну думку, 

право на повагу, право на захист [2]. В.П. Мироненко вказує й на деякі інші види: дитина 

має право не погоджуватися з неналежним виконанням батьками своїх обов’язків, дитина 

має право звернутися по захист своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування [3, 

с. 206]. Л. Ольховик вважає, що до змісту правомочностей права дитини на виховання 

входять: право на спілкування із членами сім’ї; право на спілкування із членами сім’ї; 

право на батьківське розуміння; право на повагу; право на проживання в сім’ї; право на 

належний догляд та турботу [4]. Думки зазначених науковців видаються цілком 
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логічними, позаяк очевидно, що це права немайнового характеру, які повинні знайти своє 

місце в класифікації. 

Статистичні дані щодо розгляду цивільних справ, які випливають із сімейних 

правовідносин, свідчать про те, що захист права дитини на належне батьківське виховання 

становить близько половини від усіх справ, котрі розглядаються судами загальної 

юрисдикції. Розмаїття родинних відносин за участю дитини, складність їх змісту 

неминуче зумовлюють виникнення різних конфліктів і суперечностей між суб’єктами цих 

відносин. Більшість таких конфліктів вирішуються самими зацікавленимим особами 

шляхом різних домовленостей, взаємних поступок і не потребують втручання у справи 

сім’ї. У випадках, коли суперечності настільки глибокі, що не можуть бути усунені 

власними зусиллями, правовий конфлікт передається на розгляд визначених у законі 

юрисдикційних органів відповідно до їх компетенції. Таким чином, виникає спір про 

право. «Спір про право» неодноразово ставав предметом різних наукових досліджень та 

дискусій. Загалом спір про право можна охарактеризувати як своєрідні протиріччя, 

розбіжності, невизначеність у відносинах сторін, котрі вимагають стороннього, зокрема 

судового, втручання з метою усунути ці протиріччя, унести визначеність у наявні 

матеріальні правовідносини. 

Спори про дітей є різновидом спорів про право. Беручи до уваги коло 

правовідносин, із яких можуть виникати подібні спори, і їх суб’єктний склад, спори про 

дітей становлять правові конфлікти, що виникають із батьківських і подібних відносин, із 

приводу походження й виховання дітей. Суб’єктами таких спорів є батьки, особи, що 

наділені правом брати участь у вихованні дитини, у деяких випадках сама дитина. Попри 

те, що дитина виступає «головною дійовою особою» у спорах про дітей, відзначимо 

необхідність процесуального положення дитини в подібних спорах, як у законодавстві, 

так і в теорії й судовій практиці. Ця проблема пов’язана передовсім з тим, що дитина, 

виступаючи суб’єктом сімейних правовідносин, у багатьох спорах щодо дітей фактично 

виступає таким собі «уособленим» об’єктом спора. Як наслідок, у сімейних конфліктах 

часто діти стають такою собі розмінною монетою при поділі спільно набутого майна 

подружжя, стягненні аліментів, засобом впливу чи помсти батькові дитини шляхом 

заборони виїзду за кордон тощо. І саме в таких випадках завдання прокуратури та інших 

державних органів – забезпечити дотримання прав дитини та її законних інтересів. 

Яскравим прикладом порушення особистих немайнових прав дитини в 

українському законодавстві є, на нашу думку, численні факти безпідставного надання 

жінкам статусу матері-одиначки з відповідними державними соціальними пільгами та 

виплатами й уникненням відповідальності батька перед дитиною. У дослідженні 

Синєгубова О.В наведено ситуацію, коли мати дитини звернулася до суду з позовом про 

позбавлення прав колишнього чоловіка і стягнення аліментів на утримання дитини. 

У свою чергу, чоловік звернувся із зустрічним позовом про виключення його з актового 

запису як батька дитини. Мати дитини зустрічний позов визнала, а свій попросила 

залишити без розгляду. Позаяк прокурор проти задоволення зустрічного позову не 

заперечував, а представник органу опіки та піклування взагалі до судового засідання не 

з’явився, суд задовольнив зустрічний позов, а основний залишив без розгляду [5, c. 134]. 

За цим простежується домовленість між позивачем та відповідачем у справі – батьками 

дитини. Як наслідок, мати домоглася бажаного, а батько також позбувся будь-яких 

зобов’язань щодо дитини, яка виявилася йому непотрібною. Права та законні інтереси 
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дитини в цьому випадку, звичайно, до уваги не бралися. З іншого боку, зростаюче в 

геометричній прогресії число самотніх мам з дітьми (причому нерідко батько дитини бере 

безпосередню участь у житті дитини, перебуваючи з матір’ю дитини у фактичних 

шлюбних відносин), на нашу думку, є непідйомним тягарем, який лягає на плечі 

платників податків.  

Таким чином, попри те, що натепер за законодавством України діти наділені 

широким спектром особистих немайнових прав, реалізація цих прав далеко не завжди 

видається можливою з різних причин. Отже, слід спрямовувати зусилля на вдосконалення 

механізму захисту й реалізації особистих немайнових прав дітей у національному 

законодавстві згідно з нормами міжнародних правових актів. 
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ВАЛЮТНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПІДСТАВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВА НА ВІЛЬНЕ ПЕРЕСУВАННЯ 

 

У статті 13 Загальної декларації прав людини [1] зазначається, що кожна людина 

має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави, 

має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну. Реалізація такого права 

можлива за умови існування у фізичної особи відповідних фінансових ресурсів для 

пересування у межах власної держави, валюти тієї держави, до якої вона б хотіла 

здійснити пересування. Отже, кожна держава, у тому числі й Україна, має створити 

відповідний механізм, завдяки якому людина матиме можливість у будь-який час і у будь-

якому обсязі у разі потреби купувати валюту для здійснення відповідного переміщення.  

Якщо право на пересування у межах держави в якій проживає особа не обмежене у 

встановленому законом порядку, то його все одно складно реалізувати, оскільки це залежить 

від можливостей її фінансового стану, тобто отримуваної заробітної плати, пенсії, інших виплат 

тощо. На жаль, ураховуючи низький рівень фінансового забезпечення громадян України не 

кожна особа може реалізувати вказане право як вона бажає. У більшості громадян отримуваних 

коштів вистачає лише на сплату комунальних послуг, харчування та інші необхідні потреби. І 

вибір місця проживання безпосередньо залежить від фінансового стану особи, від можливості 

зняти, купити житло у місцевості, до якої вона бажає переїхати. 

Щодо реалізації права покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, то це 

також пов’язано із фінансовим станом особи, але окрім цього і неабияку роль відіграє і 

законодавство, яке регулює валютні операції. Протягом багатьох років законодавство 

України, що стосувалося здійснення валютних операцій, валютного контролю, було 

спрямовано на неможливість вільної купівлі валюти (існував низький ліміт на купівлю 

валюти, а продаж здійснювався за наявності паспорта особи тощо), що у свою чергу не 

дозволяло громадянам повною мірою реалізувати право на вільне пересування, оскільки 

виникали складнощі з купівлею, продажем валюти. Валютна політика вважалася 

політикою обмежень. Так, Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» був прийнятий у 1993 році і діяв до 2019 року, 

встановлював обмежений режим здійснення валютних операцій на території України. З 7 

лютого 2019 року в Україні, після прийняття нового Закону України «Про валюту та 

валютні операції» [2], запроваджено валютну лібералізацію. На жаль, норми цього Закону 

переважно стосуються покращення бізнес клімату у самій державі, оскільки знімається 

багато обмежень щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, спрощення припливу 

капіталу в Україну, і лише певною мірою зачіпають інтереси громадян.  

Загалом впроваджено понад два десятки «послаблень», але більшість нововведень 

стосуються великого й середнього бізнесу. У той же час за два тижні після набрання чинності 

вказаним Законом, українці оформили 285 електронних лімітів для інвестування за кордон. 

Більшість лімітів (188) видав націоналізований ПриватБанк. 56 % дозволів українці отримали 

для відкриття рахунків в іноземних банках. Ще 41 % лімітів – для інвестування у цінні папери 

західних корпорацій, насамперед – американських [3]. Отже, можна говорити про те, що 
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громадяни України з перших днів набрання чинності новим Законом намагалися різними 

способами вивести кошти за кордон, наприклад, через інвестування. 

О. Колесніченко зазначає, що для фізичних осіб-підприємців, як і раніше, зняти з 

рахунку готівкову валюту напряму неможливо. Для цього необхідно продати валюту, а 

потім її придбати. Через курсову різницю та комісійні витрати 100 доларів перетворяться 

на 98 доларів. Фізична особа-підприємець, як і раніше, мусить у визначені години 

робочого дня обміняти валюту на гривню і тільки тоді використовувати кошти. Отримана 

підприємцем валюта може використовуватися для безготівкових розрахунків за кордоном. 

Переказати валюту з рахунку фізичної особи-підприємця на особистий рахунок приватної 

особи теж неможливо, це забороняє постанова Національного банку України [4]. 

Відповідно до Закону України «Про валюту та валютні операції» для населення 

підвищено ліміт на купівлю банківських металів, надано можливість обмінювати валюту 

онлайн, збільшено ліміт на перекази за кордон без відкриття рахунку до 150 тисяч гривень на 

рік. Поділяємо думку Г. Вишлінського [3] про те, що насправді ж «правила гри» для фізичних 

осіб і до лібералізації були набагато легшими, аніж для бізнесу; кожен громадянин (звісно ж, 

якщо мав на це гроші) міг, обійшовши велику кількість банківських відділень, купити за день 

значний обсяг іноземної валюти; фізичні особи, на відміну від підприємств, мали змогу щороку 

виводити з країни до 50 тисяч євро на підставі того, що новий закон визначає як «електронні 

ліміти». Але полегшення полягають у тому, що фізична особа може не виходячи з дому 

обміняти валюту, що економить її час, сприяє зменшенню кількості правопорушень у валютній 

сфері. На сайтах банків вказуються особливості щодо онлайн купівлі іноземної валюти 

фізичними особами. Окрім цього, громадяни можуть вільно оплачувати будь-які імпортні 

операції, навчання за кордоном тощо, оскільки діє принцип «дозволено все, що не заборонено».  

На сайті Національного банку України розміщено дорожню карту скасування 

валютних обмежень (відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов), які 

сприятимуть подальшій лібералізації валютного регулювання та валютного контролю. 

Доцільно якнайшвидше здійснити перехід від системи тотального валютного контролю за 

кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом »більше ризиків – 

більше уваги, менше ризиків – менше уваги» [5], для повноцінної реалізації права 

громадян на вільне пересування і обрання собі місця проживання у межах кожної 

держави, права покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, що передбачено 

статтею 13 Загальної декларації прав людини. 
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ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕСПРИЯТЛИВОМУ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ 

ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Конституцією України гарантовано право громадян на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля та визначено, що держава забезпечує санітарно-епідемічне 

благополуччя (ст.ст. 49–50) [1]. Згідно зі ст. 19 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» атмосферне повітря в населених 

пунктах, на територіях підприємств, установ, організацій та інших об’єктів, повітря у 

виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей 

повинно відповідати санітарним нормам [2]. 

Законом України «Про автомобільний транспорт» визначено, що держава має 

вживати заходів державного регулювання та контролю у сфері автомобільного 

транспорту, спрямованих на охорону довкілля від шкідливого впливу автомобільного 

транспорту [3]. Крім того, відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року» забруднення 

атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних проблем [4]. 

Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень забруднення 

атмосферного повітря великих міст і промислових регіонів залишається стабільно 

високим. Основними забруднювачами атмосферного повітря та джерелами викидів 

парникових газів в Україні є підприємства добувної і переробної промисловості, 

теплоенергетики, автотранспорт. Фактично дві третини населення країни проживає на 

територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормативам, що 

впливає на загальну захворюваність населення. Так, викиди діоксиду сірки від пересувних 

джерел забруднення щорічно зростають, зокрема, у 2016 році вони становили 16,6 тис. т, у 

2017 році – 16,9 тис. т, у 2018 – 17,6 тис. т.  

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я забруднення повітря є 

основним екологічним чинником збільшення захворюваності та смертності в світі. Стан 

атмосферного повітря в Україні викликає занепокоєність екологічних організацій та 

медичної спільноти. Щороку в Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн 

шкідливих речовин. За цим показником Україна вже не один рік є лідером серед інших 

країн світу. І, як наслідок, має високий відсоток захворюваності на хвороби органів 

дихання, серцево-судинної та кровотворної системи, алергічні хвороби тощо. 

Автотранспорт є джерелом шкідливих речовин, що негативно впливають на 

здоров’я людини, насамперед це стосується вихлопних газів, у складі яких присутні 

чадний та вуглекислий газ, оксиди азоту, вуглеводи, сажа, бензопірени та важкі метали. 

Зокрема, чадний газ є надзвичайно шкідливим для людей, оскільки при потраплянні в 

організм він з’єднується з гемоглобіном крові, що призводить до кисневого голодування 

організму. Бензопірен має канцерогенну та мутагенну дію і є потенційним чинником 

виникнення онкологічних захворювань та може викликати порушення в організмі людини 

на генетичному рівні. 

Найбільше страждають від забруднення атмосферного повітря міста із значною 

чисельністю населення. Це стосується насамперед міст-мільйонників (Київ, Харків, Одеса, 
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Дніпро) та великих міст, які за статистичними даними налічують понад 250 тис. населення 

(Кривий Ріг, Запоріжжя, Львів, Вінниця, Херсон, Полтава, Чернівці та ін.). Ці міста 

потерпають від великої кількості вантажного транспорту, що утворює на дорогах міст 

великі затори та значно збільшує викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, і, як 

наслідок, призводить до погіршення стану здоров’я населення, підвищує рівні 

захворюваності, смертності та призводить до інвалідізації. 

Негативний вплив на здоров’я населення таких міст справляють також підвищені 

рівні шуму від руху автомобільного транспорту, насамперед вантажного. 

З метою попередження зростання захворюваності населення Україна має вживати 

заходів для поліпшення якості атмосферного повітря шляхом раціональної організації 

руху вантажного автомобільного транспорту територією населених міст та запровадження 

часового обмеження його в’їзду. 

У зв’язку з цим, з метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря, рівнів 

шуму в містах України, попередження захворюваності населення, зниження рівнів його 

смертності та підвищення тривалості життя шляхом запровадження часового обмеження 

руху великовагових транспортних засобів територією міст, чисельність населення яких 

перевищує 250 тис. осіб, на нашу думку, доцільно внести відповідні зміни до чинного 

законодавства у цій сфері, зокрема, шляхом доповнення Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [2] положеннями 

щодо необхідності вжиття органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями заходів з недопущення 

перевищення рівнів шуму під час руху автомобільного транспорту в населених пунктах, а 

також щодо необхідності розробки програм оздоровлення атмосферного повітря і 

комплексних заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря та покращення 

стану здоров’я населення у разі перевищення державних медико-санітарних нормативів 

та/або нормативів екологічної безпеки на відповідній території. 

Крім того, вважаємо за доцільне також доповнити перелік заходів щодо 

відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами транспортних та 

інших пересувних засобів, визначений ст. 17 Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» [5] положеннями щодо необхідності запровадження часового обмеження руху 

великовагових транспортних засобів територією густонаселених міст (з чисельністю 

населення понад 250 тис. осіб). Відповідну норму щодо заборони в’їзду та перевезення 

вантажів транспортними засобами з фактичною масою понад 8 т територією міст з 

чисельністю населення 250 і більше тисяч осіб з 6 до 11 години та з 17 до 21 години 

пропонується також внести у Закон України «Про автомобільний транспорт» [4]. 

Прийняття вищезазначених змін, на нашу думку, має сприяти зниженню рівня 

забруднення атмосферного повітря та шуму у містах із значною кількістю населення, що 

сприятиме покращенню здоров’я населення та підвищенню тривалості життя українців. 
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ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

Одним з визначальних факторів забезпечення мобільної готовності органів та 

підрозділів системи МВС України при виконанні покладених на Міністерство завдань є 

своєчасне і достатнє ресурсне забезпечення Національної поліції України як центрального 

органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.  

Визначальним фактором, який формує ефективність виконання працівником 

функціональних обов’язків, є належний рівень забезпечення, одним із видів якого є 

ресурсне, що повною мірою стосується і працівників поліції, які під час виконання 

службових обов’язків зазнають значних фізичних, психологічних та емоційних 

перевантажень. До поліцейських висуваються підвищені вимоги, виконання яких 

потребує належного функціонування дієвої системи ресурсного забезпечення, важливим 

складником якого є матеріально-технічне забезпечення. Важливість ефективного 

функціонування системи матеріально-технічного забезпечення поліцейських зумовлена 

впливом цього процесу на якість виконання завдань особовим складом, на запобігання 

корупції в правоохоронних органах, а також на безпеку поліцейських під час виконання 

ними службових завдань. 

На сьогодні організація та правове регулювання ресурсного забезпечення 

Національної поліції має численні прогалини, неточності і суперечності, а відсутність 

наукових напрацювань не дозволяє їх швидко та ефективно усунути. Особливо гострою 

зазначена проблема стає при системному реформуванні правоохоронної системи. 

Наприклад, за даними МВС України, забезпечення поліцейських обмундируванням 

відповідно до затверджених норм у 2018 році становило 20 % від загальної потреби за 

основними видами форменого обмундирування, що негативно відображалось на їхньому 

зовнішньому вигляді та результативності реалізації поставлених службових завдань. 

За інформацією Департаменту комунікації Національної поліції України, тільки на 

забезпечення поліцейських одностроєм щорічно необхідно від 900 млн до 1,5 млрд грн. 

Але на централізоване забезпечення поліцейських одностроєм щорічно спрямовується 

близько 300 млн грн з Державного бюджету та за рахунок майна, отриманого в межах 

міжнародних угод про надання матеріально-технічної допомоги та грантових угод, а 

також з інших джерел, не заборонених законом [1]. Вартість комплекту форми одягу 

поліцейського становить у середньому 8,5 тис. грн на рік. Перевага у забезпеченні 

формою надається дільничним офіцерам поліції, поліцейським підрозділів патрульної 

поліції, поліції особливого призначення, конвойних підрозділів та ізоляторів тимчасового 

тримання, кінологічних та вибухотехнічних підрозділів, а також поліцейським, яких 

уперше прийнято на службу. 

Функціонування системи ресурсного забезпечення Національної поліції України, 

яка є одним із важливих чинників, від якого залежить ефективна діяльність та подальший 
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розвиток поліції, можливість виконання поставлених перед нею завдань щодо 

забезпечення національної безпеки, потребує відповідної організації та чіткого 

спрямування. Діяльність з питань побудови організаційних структур, а також розробка, 

ухвалення та виконання управлінських рішень в органах та підрозділах поліції мають 

здійснюватися відповідно до нагальних проблем і викликів, компетентними виконавцями 

та в оптимальні строки. Реалізація таких заходів в управлінських системах забезпечується 

системним плануванням діяльності. Слід зазначити, що планування є основною 

складовою частиною майже всіх управлінських процесів у діяльності Національної 

поліції; воно дозволяє впорядкувати внутрішні організаційні процедури, розподілити 

обсяг відповідальності та здійснювати контроль за виконанням запланованих заходів. 

Водночас слід зазначити, що останнім часом процеси планування в правоохоронній 

системі зазнають трансформації, інколи характеризуються певною безсистемністю, 

відсутністю чіткої регламентації та наукової основи реалізації, що зумовлює проведення 

фаховою спільнотою додаткових наукових досліджень у цій сфері [2, с. 84–89]. 

Розгалуженість та надзвичайно велика кількість правових актів як законодавчого, 

так і підзаконного рівнів не сприяє ефективному плануванню в цій сфері та є суттєвою 

перешкодою на шляху реалізації завдань ресурсного забезпечення Національної поліції. І 

тому, звернувшись до поняття «планування», необхідно розуміти його відмінність від 

«прогнозування» діяльності, що наразі широко використовується при прийнятті 

управлінських та організаційних рішень. Науковці не мають єдиної думки стосовно 

співвідношення планування та прогнозування. Зазначається, що прогнозування входить до 

функції планування та є його органічним складником [3]. Спираючись на відмінність цих 

видів діяльності, слід зазначити, що планування визначає конкретні напрями діяльності, 

що виражені у постановці конкретно визначених завдань та розробці способів їх 

виконання з метою стимулювання одних і зменшення впливу інших прогнозованих явищ. 

Прогнозування є більш абстрактною категорією і за своєю суттю є передбаченням 

основних напрямів діяльності суб’єктів державного управління на підставі наявних даних, 

наукових фактів [1, c. 49; 4, с. 67; 5, с. 198]. Прикладом того, що прогнозування за своєю 

суттю відрізняється від планування, є безпосередня розробка в Національній поліції 

планів, здійснена на підставі аналізу інформації, значимої для адміністрування, та 

прогнозів розвитку ситуації. Плани Національної поліції обов’язково мають визначати й 

очікувані (прогнозовані) результати виконання заходів. А, наприклад, термін «стратегічне 

планування» є визначенням прогнозів розвитку системи на підставі аналізу певних даних 

(інформації). 

Розглядаючи планування ресурсного забезпечення Національної поліції, слід 

розуміти, що вона є певною стадією процесу публічного адміністрування, яка містить 

послідовні та логічні дії, спрямовані на конкретизацію мети адміністрування, визначення 

переліку (системи) заходів для реалізації поставленої мети. Цей процес має визначену 

послідовність дій, їх виконавців, терміни реалізації, розподіл ресурсів, необхідних для 

реалізації мети, та визначені маркери, які свідчитимуть про досягнення мети. Формальним 

зовнішнім вираженням та конкретним кінцевим результатом планування є прийняття 

(ухвалення, затвердження) управлінського рішення, вираженого в особливій формі – 

плану. План є кінцевою формою вираження процесу планування та є владним, 

організаційним рішенням суб’єкта публічного адміністрування, прийнятим в межах 

владних повноважень за визначеною процедурою та виражений у встановленій формі з 
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обов’язковими реквізитами, спрямованим на вирішення завдань Національної поліції 

України у сфері, метою якої й було планування. 

Планування ресурсного забезпечення Національної поліції здійснюється залежно 

від значимих в момент планування факторів, а саме термінів реалізації заходів; сфери 

поширення заходів; сфери застосування положень плану; залежно від видів цілей, на 

досягнення яких спрямований план. Обов’язкове дотримання й загальноприйнятих 

принципів: законності, актуальності, науковості, цілісності та наступності, об’єктивності, 

реальності, конкретності, випереджальності та своєчасності, залучення. 

Нині безпека діяльності правоохоронних органів й особиста безпека їхніх 

працівників безпосередньо залежить від фінансового й матеріально-технічного 

забезпечення самих правоохоронних органів. І навпаки, успішна робота правоохоронних 

органів значною мірою залежить від умов праці, соціального обслуговування працівників. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ДИСЦИПЛІНАРНІ СТАТУТИ 

ОРГАНІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ЩОДО  

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Однією із сучасних тенденцій світового розвитку є подальше законодавче 

закріплення, поглиблення змісту й розширення спектру прав і свобод людини. 

Визначальним у цьому процесі є зміщення акцентів з юридичного декларування таких 

прав на створення гарантованих умов і можливостей для їх реалізації в усіх сферах 

суспільного життя. Концептуальним положенням теорії прав людини є принцип рівності, 

зокрема, жінки і чоловіка. Будь-яке розвинуте суспільство, що впроваджує 

загальнолюдські цінності, прагне до забезпечення паритету осіб обох статей із 

максимальним врахуванням при цьому психофізичних особливостей кожної з них. 

Безумовно, реалізація принципу рівності повинна охоплювати всі сфери життєдіяльності 

людини, в тому числі й публічну. На сьогодні в Україні створюються певні передумови 

для забезпечення ґендерної рівності. 

На сучасному етапі модернізації розвитку України роль етичних норм і правил 

поведінки органів системи МВС України є вагомим чинником, що повинні забезпечувати 

належну роботу органів влади. 

Для ефективного виконання державних завдань сьогодні вже недостатньо бути 

професійно підготовленим працівником, мати необхідні знання й достатній досвід роботи, 

необхідно також вміти встановлювати ділові стосунки із громадянами та не допускати 

упередженості чи перевищення службових повноважень, а це можливо лише за умови 

постійного дотримання правил етичної поведінки, наявності у державних службовців, 

зокрема у працівників органів системи МВС України стійких етичних переконань, 

розуміння етичних принципів, вимог і здатності до доброчесної службової поведінки. 

Потреба в посиленні етичних засад в органах системи МВС в Україні відповідає світовому 

вектору суспільного розвитку та адаптації до стандартів Європейського Союзу.  

Кожна професія має свою власну мораль, кожна трудова діяльність базується на 

моральній системі суспільства. Але моральна значущість різних професій не є і не може 

бути однаковою. Особливе місце в системі професійної етики посідає етика державного 

службовця та посадової особи місцевого самоврядування, оскільки вона значною мірою 

характеризує взаємовідносини влади і громадянина.  

Таким чином, у Міністерстві внутрішніх справ України основним нормативно-

правовим актом у цій сфері є Загальні правила етичної поведінки державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного 

агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 [1]. У цьому контексті 

слід наголосити, що окремого Дисциплінарного статуту МВС України немає, оскільки 

сутність дисципліни, заохочення та відповідальність за порушення дисципліни для 

держслужбовців передбачена безпосередньо у Законі України «Про державну службу» [2], 

а для вільного найму – у Кодексі законів про працю України [3]. 
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У Державній міграційній службі України та Державній прикордонній службі 

України на сьогодні діє Кодекс поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких 

належить здійснення управління кордонами, затверджений спільним наказом МВС 

України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, 

Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Управлінням 

Державної служби України від 05.07.2011 № 330/151/809/434/146 [4]. Норми цього 

Кодексу є загальними та застосовуються військовослужбовцями, державними 

службовцями, працівниками Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

закордонних справ України, Державної митної служби України, Державної міграційної 

служби України, Державної прикордонної служби України, до функціональних обов’язків 

яких належить здійснення управління кордонами. Водночас слід констатувати, що 

Дисциплінарного статуту, як і в МВС, у ДМС України не має, оскільки, як було вже 

зазначено вище, сутність дисципліни, заохочення та відповідальність за порушення 

дисципліни у держслужбовців передбачено Законом України «Про державну службу», а 

вільного найму – Кодексом законів про працю України. Дисциплінарна відповідальність у 

Державній прикордонній службі України передбачена Дисциплінарним статутом 

Збройних сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 № 551-XIV [5]. 

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій наразі діють Правила 

етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її 

управління, затверджені наказом МВС України від 16.11.2018 № 932 [6]. Ці Правила є 

узагальненням стандартів етичної поведінки працівників (крім державних службовців) 

ДСНС, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери її управління, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових 

обов’язків. Дисциплінарний статут служби цивільного захисту, затверджений Законом 

України від 5 березня 2009 року № 1068-VI [7]. Дисциплінарний статут служби 

цивільного захисту визначає сутність службової дисципліни, права та обов’язки осіб 

рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, в тому числі 

слухачів і курсантів навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань цивільного захисту, щодо її додержання, види заохочення та 

дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування. 

Що стосується Національної поліції України, то вона у своїй діяльності керується: 

Правилами етичної поведінки поліцейських, затвердженими наказом МВС України 

від 09.11.2016 № 1179 [8], метою яких є врегулювання поведінки поліцейських з 

дотриманням етичних норм, формування в поліцейських почуття відповідальності перед 

суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а також сприяння посиленню 

авторитету та довіри громадян до поліції; а також Дисциплінарним статутом Національної 

поліції України, затвердженим Законом України від 15.03.2018 № 2337-VIII [9], який 

визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження 

поліцейських та їхніх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних 

стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. 

Національна гвардія України у своїй діяльності керується безпосередньо 

положеннями: 
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– Кодексу етичної поведінки військових посадових осіб та інших осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, у Національній гвардії України, 

затвердженого Командувачем Національної гвардії 03.05.2017 [10]; 

– Дисциплінарного статуту Збройних сил України, затвердженого Законом 

України від 24.03.1999 № 551-XIV [5]. 

Відповідно до зазначених етичних кодексів та дисциплінарних статутів працівники 

органів системи МВС України, насамперед, зобов’язані з повагою ставитися до прав, 

свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших 

юридичних осіб, неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, 

бути доброзичливими та ввічливими. 

В основних вимогах до поведінки працівників органів системи МВС України 

вказано, що під час виконання службових обов’язків працівник повинен виявляти повагу 

до гідності кожної людини, справедливо та неупереджено ставитися до кожного, 

незважаючи на стать. Під час виконання службових обов’язків заборонено допускати 

будь-які привілеї чи обмеження за ознаками статі. 

Однак, проаналізувавши зазначені нормативно-правові акти, які регулюють 

питання етичної поведінки та дисципліни, а також в контексті забезпечення гендерної 

рівності можна дійти таких висновків. Насамперед варто констатувати, що в зазначених 

документах відсутні окремі положення щодо недопущення гендерної дискримінації та 

неприпустимості насильства та сексуальних домагань на робочому місці, механізму 

реагування та передбачення відповідальності за скоєння таких дій. А також у загальні 

положення етичних кодексів органів системи МВС варто внести доповнення стосовно 

того, що етична поведінка ґрунтується на принципах, визначених, окрім зазначених 

законів, також Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків». 
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СУДОВИЙ 

ЗАХИСТ У СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

З проголошенням України незалежною державою право кожного на судовий захист 

стало одним із фундаментальних прав людини, гарантованих на конституційному рівні. 

Закріплене в конституціях більшості розвинутих держав, воно посідає чільне місце в 

структурі конституційно-правового статусу людини та є необхідною умовою існування 

правової держави. 

Право на звернення до суду за захистом порушеного чи оспорюваного 

суб’єктивного права або охоронюваного законом інтересу є одним із важливіших 

конституційних прав громадян і організацій у галузі правосуддя, основою основ 

правосуддя в демократичній правовій державі. Важливою ознакою здійснюваної судами 

функції захисту прав людини і громадянина є те, що вони наділені всіма необхідними 

повноваженнями для того, щоб реалізовувати цю діяльність як у випадку порушення прав 

особи, так і необґрунтованого їх обмеження. 

Ефективність судового захисту є набагато вищою порівняно з іншими, несудовими 

засобами, оскільки:  

по-перше, захист у позасудовому порядку фактично є проханням або пропозицією 

добровільно чи в порядку адміністративного контролю усунути порушення й ліквідувати 

його негативні наслідки і ґрунтується на презумпції належної та добросовісної поведінки 

правопорушника;  

по-друге, судовий розгляд є єдиним остаточним законним засобом вирішення 

правового конфлікту;  

по-третє, при розгляді конкретної справи суд має право на превентивний вплив у 

формі обов’язкових до виконання окремих ухвал (постанов) щодо запобігання надалі 

виникненню причин і умов, що призвели до порушення прав;  

по-четверте, судові рішення, які набрали законної сили, як правило, мають 

остаточний характер;  

по-п’яте, виконання судового рішення щодо питань факту чи права забезпечене 

державним примусом [1, с. 39]. 

З огляду на це правосуддя посідає особливе місце у системі гарантій захисту прав, 

свобод та законних інтересів, а доступ до нього є невід’ємною складовою права на 

звернення до суду та необхідною передумовою його реалізації. 

Право людини на захист суб’єктивних прав та інтересів може бути реалізоване 

шляхом звернення до спеціального органу держави – суду, оскільки судова система 

створюється заради захисту суб’єктивних прав та законних інтересів громадян і 

юридичних осіб. Тобто поняття права на судовий захист має комплексний характер і 

містить у собі основні елементи правосуддя:  

1) закріплену законом можливість особи звернутися до суду з вимогою про захист 

її порушеного права;  
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2) орган правосуддя, здійснюючи судочинство у відповідній формі, у такий спосіб 

реалізує судову владу;  

3) право здійснювати правосуддя належить тільки судовим органам, оскільки 

присвоєння функцій правосуддя ким-небудь іншим, а також делегування функцій судів, не 

допускається;  

4) необхідність установлення юридичного і фактичного обґрунтування в суді 

заявленої вимоги шляхом реалізації конституційних та законодавчих приписів щодо 

змагальності [2, с. 10]. 

Право на судовий захист є конституційним правом кожної людини, а тому слугує 

юридичною базою для процесуальних прав осіб, зацікавлених у судовому процесі. Проте 

це не означає, що процесуальні права є складовими елементами права на судовий захист в 

цілому. Їхнє співвідношення полягає насамперед в тому, що право на судовий захист 

закладає вихідні, базові, основоположні напрями розвитку системи процесуальних прав 

людини у чинному законодавстві країни. 

Право на захист є складовою самого суб’єктивного права разом із правом на власні 

дії, а також правом вимагати певної поведінки від зобов’язаних осіб. Право на захист 

може реалізовуватися як за ініціативою державних органів, так і за ініціативою самої 

особи, що потребує такого захисту. Забезпеченість суб’єктивного права можливістю 

державного примусу – це його невід’ємна властивість, яка існує не паралельно з іншими, 

закріпленими в суб’єктивному праві можливостями, а властива їм самим у зв’язку з тим, 

що без цього вони не мали б юридичних можливостей. 

Право на судовий захист передбачає, що кожному гарантується захист його прав, 

свобод і законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до 

закону. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні 

строки, встановлені законом, в Україні діють суди. Кожен має право на участь у розгляді 

своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції 

[3, с. 7]. 

Отже, право на судовий захист означає передбачену законом можливість фізичних 

та юридичних осіб захищати свої права в судах загальної і конституційної юрисдикції. 

Право на судовий захист належним чином можна реалізувати тільки за наявності 

ефективного механізму судового захисту. В Україні в залежності від суб’єктного критерію 

право на судовий захист поділяється на види: захист у судах загальної юрисдикції; захист 

у спеціалізованих судах; захист у Конституційному Суді України. 

Особливістю судового захисту прав людини є те, що національний суд повинен 

застосувати норми міжнародного права з прав людини. Правова основа для прямого 

застосування судами міжнародного права в українському законодавстві вже існує. Це, 

наприклад, Закон України «Про міжнародні договори України», який передбачає, що 

норми укладених і належним чином ратифікованих договорів становлять невід’ємну 

частину національного законодавства України. А також якщо міжнародним договором для 

України встановлені інші правила, на відміну від передбачених національним 

законодавством, то застосовуються правила міжнародних договорів [4]. 

«Забезпечення» зазвичай сприймають як дію за значенням «забезпечувати», тобто 

створювати певні умови для здійснення, реалізації чого-небудь; гарантувати щось; 

захищати, охороняти кого-небудь чи що-небудь від якоїсь небезпеки, негативних 

факторів; гарантія (від франц. garantie) ж означає забезпечення, запорука в чому-небудь. 
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У загальній теорії права поширена точка зору, що під гарантіями прав людини та 

громадянина розуміється система загальних (політичних, економічних, духовних тощо) і 

спеціально юридичних засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для 

реалізації прав людини, а також забезпечення їх усебічної охорони й захисту від 

порушень. 

За своєю суттю правосуддя визнається справедливим лише за умови, що воно 

відповідає вимогам справедливості та забезпечує ефективне поновлення в правах кожну 

особу. Загальною декларацією прав людини 1948 року передбачено, що кожна людина має 

право на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у 

випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (ст. 8) [5]. 

Право на судовий захист є гарантією забезпечення, реалізації та поновлення всіх 

інших прав людини, що свідчить про його особливе місце в ієрархії принципів здійснення 

державного врядування, і передумовою створення та функціонування адміністративної 

юстиції. 
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САМОВРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ПРЕДСТАВНИКІВ АДВОКАТУРИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Проблематика удосконалення правового статусу самоврядних організацій в науці 

адміністративного права та в актах адміністративного законодавства набувають сьогодні 

надзвичайної актуальності, оскільки їх ефективне функціонування обумовлює успішність 

судової реформи, відновлення довіри громадян до правовохоронних та правозахисних органів. 

Недостатність напрацювань доктринального характеру гальмує розвиток самоврядних 

(саморегулівних) організацій та не дозволяє повною мірою вирішити наявні у законодавчих та 

підзаконних актах, а також у правозастосовній практиці, проблеми та суперечності. 

5 липня 2012 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», який набрав чинності 15 серпня того ж року. 

Вказаним Законом було створено низку нових органів адвокатського самоврядування та 

упорядковано діяльність існуючих, проте, до цього часу їх функціонування пов’язано з 

необхідністю долати чисельні перешкоди через прогалини та суперечності у правовому 

статусі означених органів. Водночас під час удосконалення правового статусу будь-якого 

інституту публічного управління слід насамперед окреслити функції, які такий інститут 

виконує. Вказане зумовлює необхідність визначення функцій органів адвокатського 

самоврядування у системі публічного управління, що може слугувати теоретико-

методологічним підґрунтям для підвищення ефективності законодавства, яке регулює їх 

діяльність. 

Розглянемо тепер особливості виконуваних органами адвокатського 

самоврядування функцій. 

По-перше, це функції формування високопрофесійного та інтолерантного до 

корупції адвокатського корпусу. Так, наприклад, відповідно до положень ст. 45 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Національна асоціація адвокатів 

України забезпечує високий професійний рівень адвокатів України; відповідно до ст. 50 

вказаного правового акта Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється 

з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право 

на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної 

відповідальності адвокатів, а до її повноважень у тому числі належать організація та 

проведення кваліфікаційних іспитів; прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про 

складення кваліфікаційного іспиту; прийняття рішень про зупинення або припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю. 

По-друге, до функцій органів адвокатського самоврядування у системі публічного 

управління належить функція встановлення етичних стандартів адвокатської діяльності. 

Як справедливо вказує С. В. Жуков, особливістю розвитку соціальних відносин у 

сучасному постіндустріальному суспільстві є гостра криза уявлень великих соціальних 

груп про справедливе і належне, які зазвичай охоплюються категорією «етичні норми». 

Одним із способів подолати так звану «кризу моралі» є диференціація етичних норм і 

виділення тих з них, які притаманні певним вузьким групам людей, що займаються 



113 

 

схожою діяльністю в схожих умовах. Це викликає підвищений інтерес до професійних 

етичних кодексів, прийняття яких для представників різних професій носить сьогодні 

активний характер. Цінність етичних кодексів для праворозуміння полягає в розширенні 

меж ідей, концепцій та уявлень про право, які знаходять своє втілення у створенні моделі 

ідеальної поведінки представників певних професій [1, с. 57]. Дійсно, вирішення завдання 

збереження професіоналізму адвокатської діяльності за умов постійного підвищення рівня 

правового нігілізму у суспільстві метамодерну неможливо без прискіпливої уваги до 

процесів оновлення етичних стандартів та їх своєчасної вербалізації. 

По-третє, органи адвокатського самоврядування у системі публічного управління 

виконують захисну функцію. Професія адвоката та його роль учасника процесуальних 

відносин, який в силу свого правового статусу періодично відстоює інтереси фізичних та 

юридичних осіб, дії (бездіяльність) яких можуть викликати широкий діапазон негативних 

емоцій в суспільстві, характеризується високим ступенем віктимності. Захисна функція органів 

адвокатського самоврядування – це застосування широкого арсеналу засобів, спрямованих на 

створення можливості здійснення адвокатської діяльності на засадах незалежності. За 

результатами соціологічних досліджень, більшість опитаних адвокатів сприймають професійну 

незалежність не як самоцінність, а як гарантію дотримання принципу верховенства права. 

Наприклад, на переконання адвокатів (86 % опитаних) справедливе правосуддя, у якому 

дотримується принцип верховенства права, неможливе без такого учасника, як незалежний 

адвокат. Адже тільки незалежний адвокат може повноцінно забезпечувати змагальність 

процесу. Водночас більшість опитаних (61 % опитаних) переконана, що з дотриманням 

принципу незалежності адвоката в Україні є проблеми [2]. 

Четвертою функцією органів адвокатського самоврядування є забезпечувальна. У 

системі публічного управління органи адвокатського самоврядування призначені 

створювати умови для безперешкодної комунікації суб’єктів адвокатської діяльності між 

собою та з органами публічної влади, міжнародними організаціями, громадянським 

суспільством. Також можна виокремити дві основні форми реалізації забезпечувальної 

функції: представницьку (як представництво спільних інтересів адвокатів) і 

комунікативну (як створення умов та засобів для безперешкодного обміну інформацією 

між суб’єктами адвокатської діяльності та іншими учасниками суспільних відносин). 

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що у системі публічного 

управління органи адвокатського самоврядування виконують низку функцій, обумовлених 

їх цілями та завданнями. До таких функцій належать функція формування 

високопрофесійного та інтолерантного до корупції адвокатського корпусу, функція 

встановлення етичних стандартів адвокатської діяльності, захисна та забезпечувальна 

функції. Для їх реалізації органам адвокатського самоврядування надано низку 

повноважень, у тому числі делегованих державою. Перспективи подальших наукових 

розвідок мають включати дослідження сутності вказаних повноважень.  
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ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ЯК ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ 

 

У світі однією з найбрутальніших форм порушення прав людини залишається 

бідність. Згідно з Загальною декларацією прав людини 1948 року бідною вважається така 

людина, котра не має доступу до «життєвого рівня, необхiдного для пiдтримання здоров’я 

i добробуту її самої та її сiм’ї, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд» (ст. 25) [1]. 

На міжнародному рівні існує ряд методологій, які визначають, кого можна віднести до 

категорії «жебрак», зокрема можна назвати дві найвідоміші: методологія ООН, що 

визначає екстремальну бідність як життя на 1 долар в день, і Світового банку – на 1,9 

долара в день. Отже, якщо людина живе менше ніж на 1,9 дол. в день згідно з 

методологією Світового банку, це говорить про крайню бідність. У світі витрачати більше 

не можуть собі дозволити 736 млн людей. До них належить населення Бурунди, Малаві, 

Конго, Мадагаскару та ще десятки країн Африки, Азії, Південної Америки и острівних 

країн Тихого океану [2]. 

Але бідність відносна. У кожної країни свої мірки жебрацтва. Показник 1,9 дол. в 

день – це показник для найбідніших країн. Для країн з доходами, нижчими середніх – 

3,2 дол, з високим достатком – 5,5 дол. за паритетом купівельної спроможності. Останній 

показує відношення однакового набору товарів та послуг у різних країнах. Наприклад, 

паритет купівельної спроможності складає 7,8. Це означає, що на 100 дол. в США можна 

купити приблизно стільки ж, як в Україні на 780 грн (за курсом – 32,2 дол.) [2]. 

Ще бідність вимірюють відносно стандартів споживання, прийнятих у суспільстві. А 

це означає, що людина, у якої немає доступу до звичайного в оточенні набору благ і послуг, є 

бідняком. Тобто жебрацтво визначається не лише доходом чи низьким споживанням товарів і 

послуг першої необхідності, а й низькоякісним харчуванням, недоступністю послуг освіти й 

охорони здоров’я, відсутністю нормальних житлових умов тощо. 

Сьогодні прірва між бідними і багатими надзвичайно велика. Так, половина 

населення земної кулі, яке є найбіднішим, володіє менш ніж 2 % світового багатства. І 

хоча за рейтингом Науково-дослідного інституту швейцарської фінансової групи Credit 

Suisse, який видав «Звіт про глобальне багатство», сукупний добробут населення світу за 

рік, з липня 2018 по липень 2019 року, зріс на 2,6 % і досяг 360,6 трлн дол. США, 

водночас 10 % найбагатших людей планети володіють 82 % світового багатства [3]. 

Не є винятком і Україна, де рівень матеріального добробуту найбагатших зростає 

швидше, ніж найбідніших. Згідно з названим вище звітом, в Україні 21 306 мільйонерів і 

за цим показником наша країна посідає 56-те місце в рейтингу серед 138 країн світу, між 

Казахстаном і Угорщиною. За сукупним багатством Україна посідає 58-те місце (між 
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Аргентиною і Марокко). І розмір цього багатства в нашій країні становить 

308 млрд дол. [3]. 

І з огляду на ці показники, а також на те, що Всесвітній банк у своїх звітах 

розраховує бідність в Україні з розрахунку 5,5 дол. на людину в день за паритетом 

купівельної спроможності, і таких людей в нашій державі 4% (на менше 5,5 дол. в день 

живе 66 % населення в Киргизстані, 50 % – в Арменії, 44 % – в Грузії, 16 % – в Молдові, 

0,8 % – в Білорусі), то можна вважати, що Україна не належить до бідних країн. Рівень 

бідності за методологією Всесвітнього банку для України в 2019 році ще знизився: з 

16,8 % у 2018 році до 14,5 % – у 2019 [4]. 

Але ж доходи українців нижчі середніх і 10 мільйонів українців (майже чверть 

населення [5]) живе за межею бідності та має доходи менше прожиткового мінімуму. 

Саме цей показник у нашій країні служить критерієм бідності. Про це наголосив Прем’єр-

міністр України у презентації програми діяльності Кабінету Міністрів України [6]. 

З 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум складає 2102 гривні для працездатних 

(було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці 

до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118). За словами Прем’єр-

міністра сьогодні той прожитковий мінімум, який декларується і гарантується державою, 

на жаль, не є достатнім для того, щоб людина почувала себе гідно і жила достойно. 

Другою категорією, що використовується в Україні, є фактичний прожитковий 

рівень. Він розраховується за реальними цінами по кожній товарній групі й становить у 

цінах жовтня 2019 року у розрахунку на місяць на одну особу 3 729 грн. Нижчі за цей 

рівень доходи мають 26,7 % українців, а витрати – 43,2 % [2]. Основним показником 

витрат українців є харчування. Теоретично, що бідніша країна, то більші витрати на 

харчування. За даними Держстатистики сьогодні українці витрачають 48 % своїх доходів 

на харчування. Середні показники в європейських країнах становлять 12 % від доходів: у 

Великій Британії – 10 %, в Нідерландах – 10,6 %, в Польщі – 17 %, в Литві – 27 % [2]. 

Наступною статтею витрат для українців виявилася оплата комунальних послуг, що 

склала 15,2 %, або 1263 гривні. Втім, за даними Research & Branding Group, під час 

опалювального сезону на оплату комунальних послуг українці витрачають до 38 % [7]. 

Викликає занепокоєння те, що в Україні останніми роками зайняті особи 

становлять значну частку в категорії «бідні», що дозволяє констатувати поширеність в 

країні такого негативного явища, як бідність працюючих, яка є однією з найболючіших 

соціально-економічних проблем будь-якого суспільства. Неприпустимим є порушення 

конституційних прав людини на своєчасну оплату праці. Нині заборгованість із зарплати 

становить майже 3,5 млрд грн. Проте, враховуючи тінізацію трудових відносин та 

заробітної плати, реальна заборгованість є значно більшою. 

Розв’язання проблем подолання бідності та зменшення нерівності, підвищення 

рівня життя та забезпечення належного доступу до базових послуг для всіх верств 

населення лежить у площині пріоритетних завдань світової спільноти для реалізації Цілей 

сталого розвитку (2015–2030 рр.), схвалених на саміті ООН у вересні 2015 року. 

Саме тому Президент України підтримує проголошені ООН у 2015 році глобальні 

цілі сталого розвитку до 2030 року. І з огляду на це та з урахуванням особливостей 

України в команді Президента України адаптували документ ООН до українських реалій.  

Для подолання бідності та соціальної нерівності потрібен комплекс заходів, 

спрямованих передусім на створення робочих місць, зростання зайнятості населення, 

https://112.ua/ekonomika/goncharuk-soglasen-chto-na-prozhitochnyy-minimum-na-urovne-2-tys-grn-prozhit-nevozmozhno-509372.html
http://rb.com.ua/blog/komunalni-vitrati-ukrainciv-realnist-i-pobazhannja/
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створення гідних умов праці, об’єктивне визначення прожитковою мінімуму та інших 

соціальних стандартів, реальні зміни в оплаті праці, удосконалення системи соціального 

законодавства у напрямі посилення захисту працівників на своєчасне отримання 

заробітної плати, ефективне використання та здійснення моніторингу реалізації 

стратегічних напрямів подолання бідності. Урешті-решт, метою економічного зростання 

та економічних реформ має стати людина, її потреби, добробут та якість життя. 

Боротьба з бідністю в Україні потребує стабільного та стрімкого економічного 

зростання, а для цього українська економіка повинна вийти з тіні [8]. 

Цілі України до 2030 року необхідні як орієнтири для укладання усіх найважливіших 

державних документів. Загальна ж мета – досягти розвитку економіки, громадянського 

суспільства, держави, а також зростання рівня та якості життя українців, гарантування їхніх 

конституційних прав і свобод. В указі Президента України № 722/2019 від 30 вересня 2019 року 

оприлюднено список цілей України та зазначено, що вони є орієнтирами для розроблення 

законів та інших важливих для країни документів [9]. І на перших місцях у цьому списку стоять 

подолання бідності, подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства та забезпечення здорового 

способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці. 
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РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ У НАПРЯМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Стратегічні пріоритети України сформульовані в нормативно-правових актах 

різного рівня. Насамперед слід згадати Закон України від 28.12.2010 № 390 

«Про Національну безпеку України» [1]. Цей правовий документ визначає основні 

принципи та зміст діяльності щодо забезпечення різних видів безпеки (держави в цілому, 

громадської, екологічної, безпеки особи). У Законі закріплені права і обов’язки органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, що становлять повноваження у 

зазначеній сфері. 

Підзаконний рівень правового регулювання складають Стратегія національної 

безпеки України, Доктрина інформаційної безпеки України, Стратегія кібербезпеки 

України, Стратегія сталого розвитку «Україна–2020» та інші акти [2]. Аналізуючи 

зазначені нормативно-правові акти та сформовані в літературі підходи до вирішення цієї 

проблеми, можна припустити певну типологію стратегічних пріоритетів. 

Насамперед необхідно виокремити спрямовану діяльність держави в особі її 

органів та місцевого самоврядування на забезпечення високих стандартів добробуту 

людини та соціального благополуччя. Реалізація цього пріоритету можлива у межах 

державної політики, але не без участі місцевого самоврядування. Це проявляється в 

організації установ освіти та охорони здоров’я, культури та спорту, соціального захисту 

населення, спрямованого на регулювання етнічних і міжконфесійних відносин на 

території адміністративно-територіальних утворень, створення розвиненої якісної 

інфраструктури. 

Необхідно відзначити обов’язковість формування ефективної економіки. Цей 

пріоритет може бути реалізований у всіх напрямах державної економічної політики 

(бюджетної, податкової). 

Збалансований просторово-територіальний розвиток ще одне важливе завдання 

держави. Її вирішення можливе при виробленні та реалізації програм регіонального та 

місцевого розвитку. Особлива увага держави має отримати розвиток і раціональне 

використання земель, особливих економічних зон, підтримка територіальних економічних 

кластерів, створення систем управління агломераційними процесами. 

Не менш важливим пріоритетом національної безпеки є обов’язок забезпечення 

законності діяльності органів місцевого самоврядування та безпосереднього здійснення 

населенням на місцях місцевого самоврядування. З метою реалізації цього пріоритету 

законодавець наділяє населення і органи місцевого самоврядування правом видавати 

нормативно-правові акти, що становлять систему місцевого законодавства. Вони повинні 
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бути спрямовані передусім на захист законних прав та інтересів громадян, активізації 

ініціативи населення та територіального громадського самоврядування. 

З метою реалізації пріоритету підвищення конкурентоспроможності України на 

світових ринках на органи місцевого самоврядування покладається у межах вирішення 

питань місцевого значення обов’язок розвивати характерні для територій енергетичні, 

промислові та інші комплекси, створювати необхідні умови для проведення значущих для 

держави культурних, спортивних заходів. 

Одним з важливих стратегічних пріоритетів вищевказані правові акти називають 

безпеку держави, громадян і суспільства. Місцеве самоврядування безпосередньо задіяне 

в його реалізації. Це проявляється в організації безпеки руху, охорони громадського 

порядку, розробці та здійсненні заходів із протидії тероризму і екстремізму. Розглядаючи 

місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, закріплюючи за кожною 

людиною право на його здійснення в формах, встановлених чинним законодавством, 

держава покладає на місцеве самоврядування величезну роль в реалізації названих 

стратегічних пріоритетів. 

Відповідно до Конституції України народ має право здійснювати владу 

безпосередньо та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. 

Системний аналіз нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері місцевого 

самоврядування, та вищевказаних документів, дозволяє зробити висновок, що при 

самостійному здійсненні населенням права на місцеве самоврядування та при вирішенні 

питань місцевого значення органами місцевого самоврядування реалізуються основні 

стратегічні пріоритети зміцнення національної безпеки. 

Стратегія національної безпеки України розглядає органи місцевого 

самоврядування в сукупності з державними органами та інститутами громадянського 

суспільства як суб’єкти реалізації основних пріоритетів національної безпеки. На них 

покладається відповідальне завдання забезпечення всіх видів безпеки в надзвичайних 

ситуаціях. 

З цією метою органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями в 

галузі забезпечення безпеки життєдіяльності населення, оновлення парку технологічного 

обладнання та технологій виробництва на потенційно небезпечних об’єктах і об’єктах 

життєзабезпечення, впровадження сучасних технічних засобів інформування та 

оповіщення населення в місцях масового перебування, розробки системи прийняття 

превентивних заходів щодо зниження ризику терористичних актів та пом’якшення 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Правові акти про національну безпеку на перше місце ставлять участь місцевого 

самоврядування на місцевому рівні при вирішенні питань розвитку регіональної 

економіки та соціальної сфери, включаючи вирівнювання їх бюджетної забезпеченості. 

Дослідження норм Закону України від 21 травня 1997 року № 280/Р-97 «Про місцеве 

самоврядування в Україні» дозволяє нам зробити висновок, що органи місцевого 

самоврядування наділені достатніми повноваженнями для реалізації стратегічних 

пріоритетів [3]. 

В статтях Європейської хартії місцевого самоврядування позначені питання 

місцевого значення, що складають зміст повноважень органів місцевого 

самоврядування [4]. 
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Серед них слід звернути увагу на питання, спрямовані на формування місцевого 

бюджету; здійснення правових повноважень власника комунального майна; створення 

умов для забезпечення громадського порядку; дотримання законності на закріпленій 

території, збереження національних, культурних традицій на території обслуговування 

органу місцевого самоврядування, участь у профілактиці тероризму, створення умов для 

реалізації заходів, спрямованих на зміцнення міжконфесійної злагоди, збереження та 

розвиток мов і культури народів України, які проживають на території поселення, 

соціальну та культурну адаптацію мігрантів, профілактику міжнаціональних конфліктів; 

забезпечення первинних заходів пожежної та техногенної безпеки в межах населених 

пунктів поселення та інші. 

Держава надає органам місцевого самоврядування право на участь в організації та 

здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки комунальних підприємств і установ, що 

знаходяться на території поселення; створення професійної пожежної охорони; надання 

підтримки громадським наглядовим комісіям, які здійснюють громадський контроль за 

забезпеченням прав людини і сприяння особам, які перебувають у місцях примусового 

утримання; створення умов для організації проведення незалежної оцінки якості надання 

послуг організаціям. 

Покладання на місцеве самоврядування широкого кола повноважень, спрямованих 

на створення умов національної безпеки, свідчить про важливу роль, яку держава 

відводить органам місцевого самоврядування в реалізації стратегічних пріоритетів. Саме 

на місцевому рівні, силами органів місцевого самоврядування з активною участю 

населення, реалізуються програми попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, 

забезпечується екологічна, економічна, інформаційна безпека населення, створюються 

сприятливі умови для проживання на території місцевого самоврядування. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА 

ВІЛЬНИЙ РОЗВИТОК МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах швидкого розвитку та розповсюдження нових технологій 

спостерігається глобальний вплив мобільних телефонів на суспільство. З огляду на це 

варто погодитися з Р.О. Боровковим, який слушно зазначає, що у тих сферах, де вплив 

будь-якої інституції перевищує 90 % населення країни, вона має не просто глобальне 

значення, але стає домінуючим чинником впливу на людину, суспільство і 

державу [1, с. 39]. 

Необхідно констатувати, що ринок мобільного зв’язку України, досягнувши 

певного піку розвитку, умовно зупинився на певній стадії. Про це свідчить кількість 

абонентів, яка станом тільки на початок 2015 року становила близько 61,2 млн осіб, що 

значно перевищує чисельність населення України. Так, результати опитування, 

проведеного Київським міжнародним інститутом соціології [2], дають підстави 

стверджувати, що користувачами мобільного зв’язку в Україні є 88 % жителів [3], тобто 

дев’ять із десяти громадян України безпосередньо є власниками мобільних телефонів. 

Це пояснюється, зокрема, тим, що багато людей користуються декількома SIM–

картками (є абонентами мереж відразу декількох операторів), намагаючись знайти 

найбільш економічно вигідні для себе умови користування стільниковим зв’язком 

(безкоштовні або дуже дешеві тарифи на розмови всередині мереж і високі тарифи на 

розмови між абонентами різних операторів). Число «класичних» (у законопроєкті – 

«базових») операторів обмежене відсутністю необхідного частотного ресурсу, внаслідок 

чого має місце недостатньо ефективне його використання і «монополізація» послуг 

мобільного зв’язку декількома операторами стільникового зв’язку. Оператори не 

зацікавлені в появі на ринку нових гравців і посиленні конкуренції, що стримує розвиток 

сфери інформаційно-комунікаційних послуг. 

Кардинальній зміні такої ситуації в багатьох країнах світу сприяла поява так званих 

«віртуальних операторів» (загальновживана абвіатура – MVNO (Mobile Virtual Network 

Operator) – операторів, які надають послуги мобільного зв’язку без отримання 

радіочастотного ресурсу, використовуючи на комерційній основі мережі мобільного 

зв’язку базових операторів телекомунікацій. Розвиток діяльності віртуальних операторів, 

кількість яких вже не обмежувалася напряму частотним ресурсом, став одним із 

каталізаторів посилення конкуренції та оздоровлення ринку. Завдяки віртуальним 

операторам ринок послуг мобільного зв’язку починає розвиватися по-іншому, адже 

«низькобюджетні» віртуальні оператори не несуть витрат на утримання 

радіоінфраструктури, надаючи ті ж самі послуги мобільного зв’язку, у тому числі і 

послуги національного і міжнародного роумінгу. 

Як правило, віртуальні оператори є більш гнучкими у задоволенні різноманітних 

потреб споживачів, швидше реагують на запити і тим самим формують певні абонентські 

групи, враховуючи і задовольняючи їх попит на телекомунікаційні послуги. 
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Крім того, можливість взаємодії віртуальних операторів з декількома базовими 

операторами, включаючи операторів мереж різних стандартів, а також операторів 

фіксованого зв’язку та інтернет-провайдерів дозволяє отримувати високі показники 

надійності і покриття території, які можуть перевищувати аналогічні показники кожного 

окремого базового оператора. Залучення віртуальних операторів дозволяє компаніям 

спільно використовувати інфраструктуру і знижувати витрати, швидко виводити на ринок 

нові послуги і розширювати географію їх присутності. Західний досвід свідчить, що 

оператор мобільного зв’язку, який надає власні мережі для віртуальних операторів, може 

за короткий час збільшити свій прибуток до 10 %. Це обумовлено активізацією абонентів 

шляхом задоволення їхньої потреби у спеціальних (особливих) послугах або в умовах їх 

надання, можливістю віртуальних операторів застосовувати гнучку систему знижок і 

націнок в залежності від дати, часу доби, тривалості розмови, номера абонента, якого 

викликають, та інше. Таким чином, абоненти виграють завдяки або більш гнучкій 

тарифній політиці оператора, або за рахунок задоволення біль широкого кола своїх потреб 

у телекомунікаційних послугах, а держава отримує додаткові надходження до бюджету за 

рахунок значного збільшення обсягів наданих таких послуг. 

Діяльність віртуальних операторів мобільного зв’язку почала активно розвиватися 

в багатьох країнах світу з кінця 90-х років ХХ століття. На сьогодні у світі існує більше 

1200 таких компаній, і вони відграють важливу роль на ринку послуг мобільного зв’язку, 

обслуговуючи в окремих країнах до 30 % абонентів мобільного зв’язку. Зокрема, в США 

ще в 2010 році кількість абонентів віртуальних операторів становила 12,5 % від загальної 

кількості користувачів послуг мобільного зв’язку і перевищувала 70 млн. Аналогічна 

ситуація і в країнах ЄС, де кількість абонентів таких мереж на той час перевищувала 

50 млн. Впровадження і розвиток бізнес-моделі «віртуального операторства» є особливо 

важливим і в період впровадження та розвитку мереж стільникового зв’язку нових 

поколінь, зокрема WiMax, UMTS та LTE. Поява віртуальних операторів може значно 

прискорити поширення послуг стільникового зв’язку 4-го покоління, зробивши їх по-

справжньому суспільно доступними, а також реалізувати інші суспільні переваги, зокрема 

доступність діяльності з надання послуг стільникового зв’язку для значно більшої 

кількості учасників ринку (зникають обмеження щодо відсутності радіочастотного 

ресурсу), надання користувачам більш широкого доступу до ресурсоємних сервісів: 

mobile TV, mobile games, мультимедійні послуги, передачу голосу і даних на основі 

протоколу IP тощо. 

Європарламент та Рада Європи визнали доцільність та ефективність впровадження 

і розвитку послуг віртуальних операторів, мета і наслідок яких полягає у досягненні 

ефективної конкуренції, розширенні асортименту телекомунікаційних послуг і в 

отриманні кінцевої вигоди для споживачів. Зазначене знайшло відображення у 

відповідних Директивах ЄС. Так, Директивою 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 07.03.2002 про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та 

пов’язаного оснащення (Директива про доступ) оператори мереж мобільного зв’язку, які 

мають суттєву владу на ринку відповідних послуг, не мають права відмовити в 

підключенні до своїх мереж іншим операторам, у тому числі й віртуальним. 

Враховуючи вищезазначене, можна із впевненістю стверджувати про позитивний 

вплив діяльності віртуальних операторів на розвиток ринку послуг мобільного зв’язку в 

багатьох країнах і необхідності впровадження цієї бізнес-моделі в Україні. Проте для 
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реалізації вказаного завдання в Україні до цього часу відсутня відповідна нормативно-

правова база. Насамперед не визначеним є правовий статус віртуального оператора, 

правила його діяльності і взаємодії з операторами стільникового зв’язку. 

У зв’язку з цим, на нашу думку, необхідно на законодавчому рівні врегулювати 

основні питання щодо створення і забезпечення діяльності віртуальних операторів, 

зокрема: 

– визначити терміни «оператор віртуальних мереж мобільного зв’язку (віртуальний 

оператор)», «базовий оператор», «мережа комутатора»; 

– забезпечити видачу дозвільних документів щодо здійснення діяльності з надання 

послуг рухомого (мобільного) зв’язку віртуальним операторам; 

– забезпечити права на отримання віртуальним оператором номерного ресурсу, 

зокрема коду мережі мобільного зв’язку; 

– забезпечити можливість приєднання телекомунікаційних мереж віртуальних 

операторів до мереж операторів мобільного зв’язку тощо. 
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ЗАХИСТ І ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Конституція України (ст. 3) гарантує права і свободи людини та громадянина. 

Пріоритет прав і свобод людини та громадянина є суттєвою складовою правоохоронної 

функції держави [1]. З огляду на це Закон України «Про Національну поліцію» визначає, 

що поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до 

якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями й визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави [2]. 

Так, ст. 1 зазначеного Закону визначає, що поліція – це центральний орган 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Серед завдань, 

які вона виконує, є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги (ст. 2 Закону). 

У своїй діяльності поліція керується принципом верховенства права, відповідно до 

якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави, цей принцип застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини (ст. 6 Закону). 

Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод 

людини, гарантованихКонституцією та законами України, а також міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і 

сприяє їх реалізації. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на 

підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної 

необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Здійснення заходів, 

що обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета 

застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування. 

Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або 

терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує гідність, поводження чи покарання. 

У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити всіх 

можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпосередньому 

керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів 

катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу 

протягом доби з моменту отримання відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати 

проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності. 
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Виявляючи такі дії, поліцейський зобов’язаний повідомити про це орган 

досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, 

вчинених поліцейськими. У діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи 

обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовною або іншими ознаками (ст. 7 Закону). 

Поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних 

переконань та партійної належності (ст. 2 Закону). 

Крім того, слід зауважити, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та 

взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Також рівень довіри 

населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і 

підрозділів поліції, а оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними 

соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 11 

Закону). Зважаючи на те, що поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання 

своїх завдань, кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або 

поліцейського. При цьому поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд 

звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів 

суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий 

чи неробочий день або закінчення робочого дня (ст. 12 Закону). 

Принцип дотримання прав і свобод людини передбачає: закріплення прав та свобод 

людини системою нормативно-правових актів; відповідність проголошених прав і свобод 

міжнародно-правовим стандартам; наявність універсального характеру прав і свобод, 

необхідних для цивілізованої життєдіяльності людини; створення засобів реалізації 

декларованих прав і свобод, що становлять поняття механізму; закріплення 

конституційного обов’язку держави щодо захисту прав та свобод людини; єдність прав та 

обов’язків суб’єктів, коли право одного є межею свободи іншого, а обов’язок визнається 

основною гарантією реалізації суб’єктивного права; неможливість використання прав і 

свобод людини проти державного ладу та інтересів суспільства. 

У Стратегії розвитку органів внутрішніх справ від 22.10.2014 (розділ ІІ «Вимоги 

суспільства до поліції як ключової ланки МВС») зазначено, що: поліція має захищати 

права людини, особливо ті, які є необхідними для вільної політичної діяльності в 

демократичному суспільстві; поліція має впроваджувати процедури та нормативні акти, 

які унеможливлюють здійснення свавільних арештів і затримань, забезпечують захист 

затриманих осіб від катування та жорстокого поводження; у поліцейських підрозділах має 

бути запроваджено спеціальне навчання персоналу з метою забезпечення прав людини в 

діяльності органів внутрішніх справ; випадки застосування сили та фізичного примусу 

мають суворо регламентуватися детальними нормативними приписами, у переважній 

більшості санкціонуватися і ретельно розглядатися керівництвом поліції спільно з іншими 

органами, що контролюють діяльність поліції [3]. 

У міжнародно-правовій практиці загальний масив нормативно-правових актів, які 

регламентують забезпечення прав і свобод людей, становлять Загальна декларація прав 

людини 1948 року, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 року. Основним 

правовим документом міжнародного характеру у сфері функціонування правоохоронних 
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органів є Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17.12.1979, 

ухвалений у рамках ООН. 

Таким чином, права і свободи людини і громадянина – це певні можливості особи, 

необхідні для її існування і розвитку, які визнаються невід’ємними, мають бути 

загальними й рівними для кожного, забезпечуватись і захищатись державою в обсязі 

міжнародних стандартів.  
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CОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ ЖІНОК У СИСТЕМІ ОРГАНІВ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО 

ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 

 

Нині одним із пріоритетних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики України 

є європейська інтеграція, а європейські принципи – одним із основних орієнтирів у 

розвитку держави. З метою налагодження тісного співробітництва з Європейським 

Союзом (ЄС) розробляється система охорони прав і свобод людини, що гарантує 

можливість забезпечувати захист і відновлення порушеного права. У цьому напрямі 

діяльності Європейська Комісія вважає за необхідне інтегрувати принцип ґендерної 

рівності в стратегії, які мають прямий і непрямий вплив на життя жінок і чоловіків. 

Ґендерна стратегія ЄС насамперед окреслює ті сфери, в яких існує гендерна дискримінація 

та пропонується механізми для її усунення. 

Останніми роками в Україні спостерігаються позитивні зрушення щодо реалізації 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на законодавчому рівні шляхом ратифікації 

ряду міжнародних договорів (угод/протоколів), прийняття/унесення змін до законів та 

інших внутрішніх законодавчих актів. 

Ґендерний аспект у діяльності правоохоронних органів є достатньо новим для 

України. Як зазначила заступник міністра внутрішніх справ Т. Ковальчук: «Коли ми 

говоримо про ґендерний аспект, то сміливо можемо порівнювати його з дотриманням прав 

людини. І сьогодні ми чітко усвідомлюємо, що для встановлення ґендерного підходу ми 

повинні змінювати законодавство та нашу ментальність» [2]. З метою сприяння 

забезпеченню принципу рівних можливостей через інтеграцію ґендерної перспективи в 

діяльність органів системи МВС приймаються до уваги жіночі потреби, турботи, 

сподівання, так само, як і чоловічі. Керівництво Міністерства внутрішніх справ 

дотримується думки, що фундаментальна основа діяльності – політика рівних 

можливостей. Це, в жодному разі, не про паритет жінок над чоловіками та надання їм 

привілеїв лише за ознакою статі [3]. З огляду на зазначене, цьому питанню приділяється 

особлива увага, зокрема у Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ 

України до 2020 року, де цілі та завдання ґендерної політики включені першочергово. 

Водночас для виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету 

ООН із ліквідації дискримінації щодо жінок до VІІІ періодичної доповіді України про 

виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року, Національного плану дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року та Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, а 

також інших пріоритетів у сфері ґендерної політики у системі МВС розроблено План 

заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації ґендерної політики на період 

до 2021 року (далі – План заходів МВС із реалізації ґендерної політики). Для виконання 

одного із завдань Плану заходів МВС із реалізації ґендерної політики розроблено 

формули, за якими можна прораховувати основні складові показників оцінки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://mvs.gov.ua/ua/news/12967_Tetyana_Kovalchuk_U_kozhnomu_organi_sistemi_MVS_povinen_pracyuvati_genderniy_radnik_FOTO_.htm
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ефективності задоволення соціальних потреб жінок-працівниць, їх організації трудової 

діяльності та розвитку потенціалу у системі МВС. 

Для розбудови ґендерно неупередженого підходу відповідно до положень Закону 

України від 08.09.2005 № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» в системі органів внутрішніх справ працює мережа гендерних радників та 

контактних осіб, які допомагають впроваджувати гендерну політику. Так, у своїх виступах 

радник Міністра внутрішніх справ України з гендерних питань В. Арнаутова, акцентує 

увагу на тому, що для вирішення питань інтеграції гендерного підходу в системі МВС 

необхідно створювати умови для служби жінок, кількість яких активно зростає в останні 

роки в усіх структурах МВС. На її думку, спостерігаються суттєві зрушення у розумінні 

керівного і командного складу підрозділів у необхідності впровадження гендерної 

інтеграції, радує збільшення кількості жінок на керівних посадах. Змінюються і жінки – 

сьогодні вони вже ходять у наряди і патрулі, більшість жінок несуть службу нарівні з 

чоловіками… Політична воля керівництва МВС та позитивна динаміка полягає не тільки у 

загальному збільшенні жінок, а і на керівних посадах в усіх п’яти інституціях системи 

МВС» [4]. Зокрема, під час зустрічі керівництва МВС України з спецпредставником 

Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки акцентовано увагу на 

тому, що за два роки впровадження гендерної політики, можна побачити позитивну 

динаміку збільшення кількості жінок у Національній поліції України (далі – НПУ) на 

понад 2 %, Державній службі України з надзвичайних ситуацій – на 5 %, Національній 

гвардії України (далі – НГУ) – понад 5 %. Така ж позитивна динаміка спостерігається і у 

збільшенні жінок на керівних посадах: у НПУ – понад 4 %, у НГУ – на 3,5 %, у Державній 

міграційній службі – на 0,5 % [5].  

Наразі у системі МВС проводиться інформаційно-просвітницька діяльність із 

питань ґендерної рівності у формі: засідань робочої групи з питань миротворчої та 

мирозахисної діяльності; проведення робочих зустрічей із обговорення: питань, 

пов’язаних із виконанням завдань, передбачених у Плані заходів МВС із реалізації 

ґендерної політики, також проведення навчальних тренінгів («Урахування ґендерного 

підходу в науковій діяльності» та «Протистояння і профілактика дискримінації за ознакою 

статі та сексуальним домаганням у силових структурах») тощо. Поруч із цим розроблено 

спеціальний навчальний курс у сфері ґендерної політики для курсантів Національної 

академії внутрішніх справ, здійснюється навчально-наукова діяльність, прикладом є 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України. 

Разом із наведеними вище напрямками діяльності у органах системи МВС із 

врахуванням статі розробляються зразки речового забезпечення (форменого 

одягу/однострою) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 823 «Про однострій поліцейських», наказів МВС від 31.10.2016 № 1132 

«Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної 

служби України в мирний час та особливий період», від 22.06.2016 № 530 «Про 

затвердження норм належності однострою поліцейських (у мирний час)», Міністерства 

оборони України від 18.07.2017 № 370 «Про затвердження Зразків військової форми одягу 

та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових 

ліцеїв» та від 20.11.2017 № 606 «Про затвердження Правил носіння військової форми 

одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами 

військових ліцеїв». 
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Отже, із перерахованого вище видно, що у системі МВС уживаються заходи щодо 

наближення до ґендерної рівності (задовольняються потреби жінок як особистості); 

виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки про розвиток людських ресурсів 

(NISO), які передбачають забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків у 

професійній підготовці та працевлаштуванні. Але з урахуванням тенденцій сьогодення 

проведений комплекс заходів на усунення гендерних нерівностей у системі органів МВС є 

недостатнім. Ще залишається ряд невирішених актуальних проблемних питань, таких як:  

– тривалість перебування на роботі із ненормованим графіком роботи одиноких 

матерів та батьків, особливо тих, має дітей віком до 14-ти років, що може призвести до 

неналежного виконання батьківських обов’язків із виховання дитини, тобто порушення 

права на охорону дитинства та призвести до негативних наслідків; 

– планування режиму робочого часу (можливість дистанційної зайнятості або 

неповного робочого дня, гнучкий графік роботи, перерви для грудного вигодовування 

немовлят, наявність дитячих кімнат тощо);  

– відсутність зацікавленості та заохочення з боку керівництва у підвищенні рівня 

професійної майстерності, опанування нових компетенцій підлеглими за рахунок 

робочого часу (наданням вільного часу). Розвиток працівників дає можливість сприяти 

запобіганню професійному вигоранню в результаті психологічних деформацій, 

зумовлених підвищеною інтенсивністю праці тощо. Особливо це стосується жінок, які 

виходять із відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 

Закону «Про відпустки»). Наприклад «в Японії в основу організації навчання ставиться 

мотивація професійного зростання та розвиток особистості. Широко застосовуються 

методи психологічного стимулювання – самооцінка та постановка мети. Періодично 

кожен працівник заповнює анкету, де оцінює свій внесок у виробництво та творчі 

можливості, а також висловлює окремі побажання. Свою оцінку працівникові в анкеті 

обов’язково дає його керівник. На основі анкети керівники відділу вирішують питання 

про надання працівникові більш відповідальної посади, направлення на навчання з 

відривом від виробництва для проходження курсу перепідготовки» [6]. Вітчизняним 

позитивним прикладом є вимоги до поліцейських, передбачені п. 3 ст. 75 Закону України 

від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну поліцію» про обов’язкове підвищення 

кваліфікації не рідше одного разу на три роки. 

На нашу думку, вирішення проблемних питань можливе шляхом внесення змін у 

державну політику шляхом:  

– збільшення кількості привабливих можливостей догляду за дітьми, можливо, у 

вигляді збільшення грошової допомоги на дітей; 

– скасовування законодавчих обмежень на працю жінок у окремих галузях, 

напрямах діяльності, також у певний час; 

– збільшення кількості робочих місць із можливістю дистанційно працювати або із 

скороченою тривалістю робочого часу; 

– у Законі України від 12.01.2012 № 4312-VI «Про професійний розвиток 

працівників» конкретизувати визначення діяльності та відповідальності роботодавців у 

сфері навчання, порядок розроблення навчальних планів та програм навчання працівників 

тощо. Зазначений нормативно-правовий акт має передбачати чіткі вимоги до навчально-

матеріальної бази, професійно-кваліфікаційного просування персоналу і його кар’єрного 

зростання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Л. В. Кондуфорова,  

аспірант кафедри адміністративного, фінансового і банківського права Інституту права 

імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Кардинальна трансформація системи публічного управління в Україні робить 

необхідним оновлення існуючих поглядів на співвідношення між публічним і приватним 

правом. Як відомо, доктрина адміністративного права містить декілька концепцій 

публічного та приватного права, проте консенсус досі не вироблено, тривають дискусії 

щодо співвідношення та взаємодії вказаних категорій. 

Слід зазначити, що з онтологічного боку, будь-який інтерес егоїстичний уже 

внаслідок того, що його носій шукає сам можливості задоволення необхідних потреб, 

доволі часто забуваючи про межі власних інтересів, та інтересів інших суб’єктів. Таким 

чином, чітке визначення категорії «приватний інтерес» утруднюється тим, що кожна 

особа має власні індивідуальні інтереси, які щодо неї є приватними. Зі свого боку приватні 

інтереси одного суб’єкта можуть вступати у конфлікт з інтересами іншого (інших). Так, 

доцільно відзначити, що приватні інтереси, декількох осіб, групи можуть як збігатися, так 

і кардинально відрізнятися. Коли відбувається розрізнення інтересів, можна простежити 

наявність конфлікту між ними. З огляду на викладене доцільно відзначити, що приватні 

інтереси можуть бути суперечливими, змагальними, конкурентними. Правова держава 

зможе існувати лише у тому разі, якщо за допомогою правових механізмів, що є 

легалізовані державою, буде забезпечуватися баланс між ними. 

Категорія «приватний інтерес» є тією категорією, яку неможливо і недоцільно 

обмежувати певним визначенням. Ця категорія має пронизувати всю правову систему, та 

надавати можливість індивідам реалізовувати свої власні інтереси у межах правового 

регулювання. На наше переконання, приватний інтерес – це будь-який майновий чи 

немайновий інтерес особи, що базується на її внутрішніх переконаннях та спрямований на 

реалізацію її прав, заснований на егоцентричних переконаннях. 

Яким же чином можна захистити приватні інтереси за допомогою адміністративно-

правових засобів? Як засвідчує Н.В. Новікова, у сучасній науці адміністративного права 

поняття «адміністративно-правові засоби захисту» найбільш повно розкрито через призму 

категорії адміністративно-правового примусу. При цьому до засобів адміністративно-

правового примусу вчена пропонує відносити як адміністративно-юрисдикційні заходи, 

застосовувані в разі порушення приписів законодавства, а саме: заходи припинення 

порушень норм законодавства, заходи процесуального забезпечення встановлення факту 

та складу правопорушення, заходи щодо відновлення законних прав суб’єктів та заходи 

адміністративної відповідальності, так і примусові заходи неюрисдикційного характеру, 

до яких удаються з метою попередження правопорушень (контроль і нагляд) [1, с. 55]. 

Вказаний підхід, на нашу думку, не зовсім відповідає принципам людиноцентризму та 

гуманізму як стрижневій основі адміністративного права. 

Є.В. Микитенко адміністративно-правові засоби захисту класифікує на такі три 

групи (на жаль, вчений не вказує, за яким критерієм здійснювався цей розподіл): 1) засоби 

переконання і примусу; 2) засоби безпосереднього, прямого та опосередкованого захисту 
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суб’єктів господарювання; 3) засоби адміністративного судочинства. При цьому засобом 

безпосереднього, прямого захисту є право на звернення громадян по захист своїх прав, 

свобод та законних інтересів громадянина [2, с. 182]. Вказаний підхід залишає декілька 

запитань. По-перше, якщо примус в адміністративному праві традиційно розглядається як 

державний примус, то з переконанням не все так однозначно, отже, незрозумілим 

залишається, хто, кого і в чому саме має переконувати? По-друге, опосередкований 

захист, сутність якого автором не конкретизована, уявляється надзвичайно широкою 

категорією, що породжує багато варіантів тлумачення. 

К.С. Маштак виділяє такі види адміністративно-правових засобів щодо 

забезпечення права на доступ до публічної інформації: 1) адміністративно-правові засоби, 

що регулюють порядок охорони права доступу до публічної інформації; 

2) адміністративно-правові засоби захисту права доступу до публічної інформації; 

3) процесуальні засоби, пов’язані із відновленням порушеного права доступу до публічної 

інформації. Заслуговує на увагу, що вчений визначає також цільові ознаки вказаних 

засобів. Головною метою встановлення і застосування адміністративно-правових засобів 

як структурного елементу механізму адміністративно-правового забезпечення права на 

доступ до публічної інформації, на його думку, є безперешкодна та ефективна реалізація 

суб’єктом свого права отримати інформацію про діяльність органів державної влади, яка 

його цікавить [3, с. 360]. Не намагаючись долучитися до дискусії щодо співвідношення 

категорій «охорона» і «захист», зауважимо, що будь-яке їх розуміння включає до змісту 

або охорони, або захисту відновлення порушених прав і свобод учасників суспільних 

відносин, отже, окреме їх визначення як самостійного структурного елементу наведеної 

вище класифікації уявляється не зовсім зрозумілим. 

Адміністративно-правові засоби захисту приватних інтересів мають двоїсту правову 

природу: вони виникають у галузі адміністративного права, однак їх виникнення детерміноване 

процесами, які породжені в межах інших галузей права, які у науковій літературі відносять до 

приватних (цивільного, трудового, права соціального забезпечення тощо). 

Адміністративно-правові засоби захисту приватних інтересів слід розглядати як 

визначені нормами адміністративного права прийоми та способи, за допомогою яких 

відбувається поновлення порушених приватних інтересів фізичних та юридичних осіб, а 

також запобігання вчиненню таких порушень у майбутньому. Вказані засоби реалізуються 

в адміністративно-правових відносинах, оскільки пов’язані з реалізацією юрисдикційних 

повноважень органів публічної влади (публічного адміністрування); їх застосування не 

має обов’язковою умовою наявності письмової або усної згоди іншої сторони; при 

вчиненні певного порушення приватних інтересів однією стороною відповідальність 

застосовується не іншою стороною, а органами публічної влади. 
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НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ 

 

Немедичне вживання наркотиків в усьому світі набуває все більш значних 

масштабів. За оцінками експертів понад 16 млн людей у світі вживають ін’єкційні 

наркотики [1]. Наркоманія – хвороба, яка руйнує життя людей, створює загрозу безпеці 

держави. Хворі на наркоманію люди можуть вчиняти злочини та інші правопорушення, 

ведуть маргінальний спосіб життя, є джерелом поширення небезпечних хвороб тощо. 

Кожний наркозалежний може втягнути до вживання наркотиків близько 10 осіб [2]. 

Поширеність вживання наркотичних речовин в Україні має загрозливий 

характер [3], відбувається процес постійного втягування особи у світ наркотизму. 

Схвалена Кабінетом Міністрів України у 2013 році Стратегія державної політики 

щодо наркотиків на період до 2020 року [4], направлена на вирішення системних питань, 

насамперед медико-соціального, економічного, правоохоронного напряму, подолання 

стигматизації та забезпечення захисту прав осіб, хворих на наркоманію, поєднує 

вітчизняний досвід боротьби з незаконним вживанням наркотиків, сучасні знання щодо 

світових підходів формування і реалізації наркополітики та узгоджується з 

євроінтеграційними прагненнями України. 

Головною метою антинаркотичної політики України є запобігання первинному 

вживанню наркотичних засобів та лікування наркозалежних осіб.До засуджених осіб, з 

діагнозом психологічні розлади у зв’язку зі вживанням наркотичних речовин (наркоманія) 

Стратегією передбачено застосування альтернативних методів впливу. 

Зокрема, суд у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, в 

порядку ст. 76 КК України може покласти на засудженого такі обов’язки, як: періодично 

з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти 

уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або 

навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з 

питань пробації; працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з 

питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як 

безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду 

(роботу); виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою; дотримуватися 

встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, 

пересування та проведення дозвілля тощо, ще й пройти курс лікування від розладів 

психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що 

становить небезпеку для здоров’я інших осіб (ч. 3 ст. 76 КК України). 

Водночас результати проведеного нами дослідження свідчать, що суди вкрай рідко 

застосовують такий обмежувальний обов’язок до засуджених. Зокрема, відповідно до даних 
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судової статистики у 2018 році примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 

було застосовано лише до 51 засудженої за наркозлочини особи (1,4 % від загальної кількості 

звільнених від відбування покарання з випробуванням – 3 584 особи) [5]. 

Це призводить до погіршення наркотичної ситуації в країні, оскільки засуджені 

наркозалежні особи після звільнення продовжують вживати наркотичні засоби, вчиняють 

злочини та втягують все більше нових осіб до вживання наркотиків. 

Слід також зазначити, що в Україні існують і проблеми, пов’язані із самим лікуванням 

наркозалежності. Так, одним із способів такого лікування є замісна підтримувальна 

терапія (ЗПТ) [6], ефективність та результативність якої викликає сумніви у відповідних 

фахівців [7]. Причиною того є низка негативних факторів, що супроводжують застосування 

ЗПТ, а саме: метадон, який використовується як замісник психоактивних речовин, викликає 

залежність не меншу ніж героїн, є дуже токсичним, більшість наркоманів повертаються до 

вживання наркотиків внутрішньовенно, або помирають від передозування. Незважаючи на те, 

що в європейських країнах вже відмовляються від її використання, в Україні ЗПТ тільки 

набирає обертів – зростає кількість наркозалежних осіб, які отримують ЗПТ добровільно та 

анонімно (з 2 202 осіб у 2008 році до 9 604 у 2017 році). Однією з причин цього є, на нашу 

думку, низька собівартість препаратів. 

Викладене вочевидь свідчить про те, що передбачені Стратегією заходи 

реалізуються повільно та не вирішують системних питань медико-соціального, 

економічного, правоохоронного напрямів, що насамперед пов’язано з їх недостатнім 

фінансуванням, не забезпечується в повному обсязі право наркозалежних осіб на 

своєчасне та ефективне лікування. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 

Проблематикою цієї роботи є висвітлення питання щодо становлення та розвитку 

Національної поліції України, як центрального органу виконавчої влади, який був 

створений рішучим прагненням населення до реальних змін. 

Перші, але помітні кроки реформування стали комплексним проєктом 

національного масштабу, в якому поєднались: нова політична команда та законодавство, 

яке зазнало значних змін. 

Реформи у силовому блоці розпочалися для того, щоб забезпечити боротьбу з 

корупцією і беззаконням у судовій та правоохоронній системі. Саме вони поклали 

підґрунтя для становлення і розвитку Національної поліції України та її структурних 

підрозділів [1, с. 12]. 

Першою невдалою спробою реформувати правоохоронну систему, була спроба 

представників фракції Партії регіонів – Василя Грицака та Валерія Коновалюка. В липні 

2012 року вони зареєстрували у Верховній Раді України законопроект № 10688 «Про 

поліцію», який передбачав систему державних служб і органів, які будуть виконувати на 

професійній основі функції з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю. 

Також вони запевняли, що «поліція» буде відповідати статусу і задачам «міліції», але 

повністю регенерується у новий апарат центральної виконавчої влади. На жаль, 

незважаючи на те, що законопроєкт був розроблений і представлений тодішньою 

більшістю, він завис на стадії розвитку [2]. 

Друга, але вже вдала спроба відбулась навесні 2014 року, коли серед експертів 

зароджувались міркування стосовно проведення реформ у силовому блоці. Аби 

запровадити якісні зміни владою було прийнято рішення використати успішний досвід 

закордонних партнерів. І так з 2014 по 2015 роки йшла активна робота над законодавчими 

актами, які б регулювали діяльність Національної поліції України. Таких законодавчих 

актів було підготовлено два, від Президента та від Уряду. Урядовий законопроєкт отримав 

назву «Про Національну поліцію України» та був прийнятий 21 травня 2015 року [2]. 

Згодом Міністерство внутрішніх справ України оголосило про початок реформи в ДАІ, 

а саме – створення патрульної поліції. Незабаром для всіх бажаючих розпочався конкурс, серед 

яких були і працівники ДАІ. 4 липня 2015 року в Києві на Софійській площі перші поліцейські 

склали присягу на вірність українському народу. Майже місяць патрульна поліція Києва 

працювала в тестовому режимі і показала гарні результати своєї роботи [3]. 

2 вересня 2015 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 641 створив 

центральний орган виконавчої влади – Національну поліцію України, яка 

підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. 23 вересня 2015 року МВС 

розпочало програму із запровадження роботи поліцейських не тільки у великих містах, 

але й в маленьких містечках й селах [4]. 
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7 листопада 2015 року набули чинності Закон України «Про Національну поліцію» і 

Положення «Про Національну поліцію», затверджені Постановою КМУ 28 жовтня 2015 року. 

З цього дня міліція в Україні офіційно припинила своє існування [5]. Водночас визначною 

подією розпочались кардинальні зміни не тільки у правоохоронній системі, а у всій країні. 

Важливо зазначити, що Національна поліція після становлення поділилась на такі 

підрозділи: кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування та 

дізнання, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення, поліція 

превенції (з 2018 року), поліція тактико-оперативного реагування, академія поліції. 

А також зовсім новим у цій сфері є підрозділ кіберполіції, який був створений 5 листопада 

2015 року, для боротьби із кіберзлочинністю та здатністю застосовувати новітні 

технології в оперативно-службовій діяльності [6]. 

Не менш важливим є те, що запровадження Національної поліції України 

розпочалась із великих міст, а закінчилось у селах та селищах міського типу. І так першим 

містом у якому запрацювала поліція був Київ [3]. На цьому перший етап реформ 

становлення поліції завершився. 

Другий етап реформ Національної поліції розпочався у 2017 році та 

характеризується такими змінами у силовому блоці: 

1. Створено нову систему реагування на кримінальні правопорушення та інші події, 

це так звані служби диспетчерів та контактні центри «102». 

2. Запроваджено комплексну систему відеоспостереження. 

3. Створено мережу ситуаційних центрів, де аналізується поточна криміногенна 

ситуація та заходи боротьби із нею. 

4. Продовжується розвиток патрульної поліції. 

5. Сформовано тактичні групи патрульної поліції, які допомагатимуть звичайним 

патрульним в екстрених ситуаціях. 

6. Повна ліквідація ДАІ (державтоінспекції) та впровадження груп реагування 

патрульної поліції. 

7. В окремих районах створено мобільні групи поліції із реагування на факти 

вчинення домашнього насильства. 

8. Реалізується проєкт «Поліція діалогу», який передбачає створення груп 

комунікації (групи «перемовників»). 

9. Започатковано роботу підрозділів спеціального призначення – КОРД, метою 

якого є створення і розвиток нового, єдиного і універсального підрозділу поліції для надання 

силової підтримки та проведення спеціальних операцій. 

10.  Реформовано Департамент протидії наркозлочинності НПУ. 

11. Створено Департамент стратегічних розслідувань, пріоритетом діяльності якого 

визначено протидію суспільно небезпечним організованим групам та злочинним організаціям, а 

також перешкоджання росту активності представників організованого криміналітету, так 

званих «злодіїв в законі», кримінальних авторитетів. 

12.  Створено Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та 

повітряної підтримки. 

13. Створено Управління кримінального аналізу, основними завданнями якого є 

проведення, організація та координація інформаційно-пошукової та аналітичної роботи, 

спрямованої на збір, оцінку, аналіз та реалізацію інформації, оцінювання ризиків, а також 

використання її для забезпечення виконання функцій, покладених на поліцію. 
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14. Створено Академію патрульної поліції, основними завданнями якої є проведення 

первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу до поліції на 

посади поліцейських (інспекторів) патрульної поліції, підвищення кваліфікації і спеціалізації 

молодшого складу, а також проведення окремих форм службової підготовки патрульних. 

15. Створено Департамент оперативної підтримки. 

16. Розпочато створення служби детективів, з метою впровадження інституту 

дізнання [7]. 

17. Зміцнено позиції української поліції на міжнародній арені. 

18. З 1 січня 2019 року грошове забезпечення поліцейських зросло до 30 % у 

порівнянні з попереднім роком. У 2016 році середня заробітна плата поліцейського складала 5 

тис. грн, у 2017 році – 6 050 грн., у 2018 році – 9 400 грн. На сьогодні середній розмір 

грошового забезпечення поліцейського збільшився до 12 200 грн. 

19.  Запущено Програму соціальне житло для поліцейських [8]. 

Отже, дослідивши цю тему, можна зробити висновок, що становлення та розвиток 

Національної поліції України від витоків до сьогодення має ряд особливостей та перепон, 

які виникають на шляху реформування. Але, незважаючи на це, за декілька років силовий 

блок змінився повністю. Також значних змін зазнало законодавство, яке було повністю 

змінено та доповнено. Нові ідеї щодо вдосконалення центрального органу виконавчої 

влади потроху починають втілювати у життя і це звичайно дуже помітно тим, що з 

кожним роком робота поліції вдосконалюється, стає більш професійною. 

На нашу думку, з кожним роком у силовому блоці відбуваються позитивні зміни та 

удосконалиться кардинально все. Адже наша країна бере за приклад досвід іноземних 

партнерів, які допомагають нам втілювати у життя новітні ідеї. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 

У СФЕРІ ФІНАНСІВ 

 

Дотепер в України відсутня законодавчо встановлена єдина система органів 

державного фінансового контролю. Відповідно до Бюджетного кодексу України та інших 

законодавчих актів державний фінансовий контроль здійснюють численні органи, 

діяльність яких слабо скоординована, а виконувані ними функції нерідко дублюють одна 

одну. Хоча ще в 2005 році з прийняттям Концепції розвитку державного внутрішнього 

фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 

2017 року [1] та Стратегії модернізації системи управління державними фінансами [2] 

було передбачено поступове реформування системи державного фінансового контролю, 

фактично розмежовуючи організацію зовнішнього фінансового контролю, що 

здійснюється Рахунковою палатою України, в тому числі під час проведення державного 

фінансового аудиту, і внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Базові основи, 

закладені зазначеними нормативно-правовими актами, передбачали заходи із 

запровадження системи внутрішнього аудиту, який може проводитися централізовано – 

органами державної контрольно-ревізійної служби (на сьогодні – ДАС України) та 

децентралізовано – уповноваженим самостійним підрозділом, підпорядкованим 

безпосередньо керівництву органу державного чи комунального сектору, але 

функціонально незалежним від нього, в самому органі або в межах його системи 

управління. 

Питання цілісності системи державного фінансового контролю частково 

врегульовано окремими законами. Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» державний фінансовий 

контроль забезпечується органами ДАС України через проведення державного 

фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування [3]. Стаття 363 

Господарського кодексу України також містить посилання на таку форму контролю, як 

державний фінансовий аудит, що здійснюється Рахунковою палатою України та органами 

ДАС України [20]. В основу нової редакції ст. 26 Бюджетного кодексу України закладено 

розмежування понять «внутрішнього контролю» та «внутрішнього аудиту» в контексті 

європейського досвіду, що можна вважати підґрунтям побудови нової моделі державного 

внутрішнього фінансового контролю в Україні, що призведе до поступової перебудови 

всієї системи управління державними фінансами. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 26 

Бюджетного кодексу України саме на розпорядників бюджетних коштів в особі їх 

керівників покладено обов’язок щодо організації внутрішнього контролю і аудиту [4]. При 

цьому під внутрішнім контролем розуміється комплекс заходів, що застосовуються 

керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, 

планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління (абз. 1 ч. 3 ст. 26 БК України) [4]. 

Внутрішній аудит визначається як діяльність, яка спрямована на удосконалення системи 

управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та 
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нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших 

недоліків у діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління, та яка передбачає надання 

незалежних висновків і рекомендацій. Для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник 

бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний структурний підрозділ 

внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо такому керівнику 

(абз. 2 ч. 3 ст. 26 БК України) [4]. 

В цілому з аналізу зазначених нормативно-правових актів випливає, що ключовими 

компонентами системи фінансового контролю за управлінням державними (місцевими) 

ресурсами та їх використанням є такі: державний зовнішній фінансовий контроль (аудит), 

який здійснює Рахункова палата від імені Верховної Ради України (парламентський 

контроль); державний фінансовий контроль, який здійснюють органи Державної 

аудиторської служби України, уповноважені Кабінетом Міністрів України (урядовий 

контроль) та державний внутрішній фінансовий контроль, зокрема внутрішній контроль 

та внутрішній аудит, який забезпечується відповідно розпорядниками бюджетних коштів 

та підрозділом внутрішнього аудиту в бюджетній установі. 

Тобто можна констатувати, що за Концепцією реалізації державної політики у 

сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року 

централізовано ВДФК здійснюється органами ДАС України, в той час, як на 

децентралізованому рівні – керівниками державних органів, їх територіальними 

підрозділами, бюджетними установами, які належать до сфери їх управління а також 

органами місцевого самоврядування. Реалізуючи контрольні повноваження в бюджетній 

сфері, органи ДАС Україні фактично наділяються наглядовою функцією, адже саме цей 

орган за результатами здійснення державного фінансового контролю щокварталу, не 

пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, зобов’язаний подавати 

Міністерству фінансів України інформацію про стан внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх 

територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, щодо яких у звітному періоді 

завершено здійснення заходів державного фінансового контролю [5]. 

Кінцевою метою започаткованої реформи в системі державного фінансового 

контролю є запровадження в органах державного та комунального секторів принципово 

нової моделі внутрішнього контролю, що базується на відповідальності та підзвітності 

керівника та відповідає європейській практиці. І в цьому напрямку одним із складних 

питань є визначення місця державного фінансового аудиту в системі ВДФК. 

Одночасно з розбудовою системи ВДФК у країні продовжується робота щодо 

удосконалення та посилення інституційної основи державного фінансового аудиту, що 

проводиться безпосередньо органами ДАС України. Адже на сучасному етапі становлення 

системи фінансового контролю саме ДАС України по суті є дієвим інструментом держави, 

що має основу для забезпечення здійснення якісного контролю за законністю та 

ефективністю, результативністю та економністю управління і використання державних 

(місцевих) ресурсів та діяльності відповідних органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання. Слід зазначити, що на сьогодні, з метою 

мінімізації впливу на діяльність підконтрольних об’єктів, враховуючи найвагоміші 

можливі фінансові ризики зловживань з фінансово-бюджетними ресурсами, можна 
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відмітити тенденцію щодо зменшення кількості проведених заходів державного 

фінансового контролю органами ДАС України в формі фіскального характеру 

(інспектування в формі ревізій) – з 2,7 тисяч у 2016 році до майже 2,0 тисяч у 2018 році, 

тобто у 1,3 рази [6]. Водночас кількісне значення таких заходів контролю, як аудитів, 

збільшилось втричі: у 2016 році – 122; 2017 – 287; 2018 – 382. В цілому, аналіз результатів 

діяльності підрозділів ДАС України свідчить про позитивну динаміку в роботі органу: під 

час проведення державних фінансових аудитів у 2018 році охоплено дослідженням 

загалом 679,5 млрд грн фінансових та матеріальних ресурсів, а відповідно на один такий 

контрольний захід в середньому припадає понад 1,7 млрд грн, в той час, як у 2016 році 

такий показник складав – 259,5 млрд грн, а у 2017 – 488,8 млрд грн; направлено 

аудиторські звіти та відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень 

596 користувачам; за результатами проведених упродовж 2018 року аудитів надано 

загалом 3892 пропозицій, з яких майже 3,5 тис. враховано, або 88,7 %, тоді як, у 2016 році 

– 1245 пропозицій (з яких враховано 93,2 %); у 2017 – 3175 (враховано – 59,8 %). 

Досягнуто суттєвої комплексності результатів державних фінансових аудитів – виявлено 

порушень та недоліків (в частині упущених вигод, неотриманих доходів, непродуктивних 

витрат) в обсязі 15,9 млрд грн, при цьому упереджено потенційних втрат через 

неефективні управлінські дії чи рішення керівників об’єктів аудиту та/або їх органу 

управління на 463,0 млн грн. У середньому за результатами кожного проведеного аудита 

упереджено близька 1,2 млн грн потенційних втрат [6]. 
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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ 

ДИТИНИ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Різноманітні засоби комунікації, мережа Інтернет є невід’ємною частиною життя 

сучасного суспільства в цілому та дітей, зокрема. З одного боку це засіб підвищення 

ерудиції та навичок спілкування, а з іншого – ситуація підвищеного ризику зіткнення з 

деякими загрозами віртуального світу: від кібернасильства та шахрайства до 

розповсюдження наркотичних речовин та схиляння до самогубства. 

З метою підвищення ефективності запобігання порушенням прав дитини в 

електронному середовищі запропоновано комплекс загальносоціальних заходів 

запобігання. 

1. Підвищення рівня обізнаності школярів з приводу Інтернет-ризиків та загроз 

шляхом запровадження спеціальних уроків щодо безпечної поведінки в Інтернеті. 

З метою підвищення обізнаності школярів з приводу небезпек в Інтернеті у 38 

департаментах Франції силами жандармерії проводяться спеціальні уроки для учнів 

останніх класів початкової школи (9–11 років). Їх мета – попередити молоде покоління 

про небезпеку мережі Інтернет. Протягом 45 хвилин учням розповідають про те, що їх 

можуть примушувати до сексуальних зв’язків, зазивати в секти, підштовхувати до 

самогубств, показують відеоролики зі свідченнями однолітків – жертв агресії в Інтернеті. 

Наприкінці циклу таких уроків школярам пропонують скласти іспит на володіння 

правилами поведінки в мережі та видають Інтернет-посвідчення за аналогією до 

водійських прав [1]. Враховуючи цей позитивний зарубіжний досвід, вважається за 

доцільне впровадити в систему навчально-виховного процесу вітчизняних навчальних 

закладів подібні уроки з метою підвищення рівня обізнаності школярів з приводу 

Інтернет-ризиків та загроз. 

2. Забезпечення безпеки дітей в Інтернеті за допомогою технічних засобів. 

1) У багатьох країнах для безпеки дітей на рівні провайдерів, пропонується 

встановлення на ґаджети «батьківського контролю». Це обмеження доступу дітей та 

підлітків до небажаних сайтів в Інтернеті, наприклад, до порносайтів, до сайтів з 

пропагандою насильства, жорстокості, до сайтів знайомств, ігрових сайтів, соціальних 

мереж і т.д. Батьківський контроль може не тільки блокувати доступ до небажаних для 

дітей сайтів, але обмежувати використання Інтернет за часом доби, дням тижня або 

тривалості сеансу. 

2) Блокувати доступ до небажаної інформації на комп’ютерах загального 

користування (в школах, бібліотеках тощо), скориставшись досвідом США, де Закон «Про 

захист дітей в Інтернеті» (The Children’s Internet Protection Act 2000 – CIPA [2]) зобов’язує 

школи та публічні бібліотеки, що отримують фінансування з федерального бюджету, при 

наданні дітям доступу до Інтернету встановлювати фільтри чи відповідне блокуюче 

програмне забезпечення. 
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3) Контролювати «маршрут» дітей у віртуальному просторі. Як свідчать результати 

опитування школярів [3], більшість батьків не знають, чим діти займаються в Інтернеті. 

Перевірити які сайти відвідувала дитина в Інтернеті можна таким чином: а) увійти в 

Інтернет; б) в його меню обрати розділ Вид / View, в ньому – розділ Панелі оглядача / 

Explorer Bar. У цьому розділі виберіть команду Журнал / History. У вікні з’явиться 

журнал, в якому можна побачити список всіх відвіданих дитиною сторінок. 

Також ефективним засобом контролю підлітків, наприклад, в соціальних мережах, 

є використання хештегів. Хештег – це слово або група слів, перед якими стоїть знак 

решітка (#), який використовується для категоризації та пошуку розмов з певної теми. Але 

слід пам’ятати, що діти, особливо підліткового віку, в питаннях новітніх технологій дуже 

розвинені та часто на крок попереду дорослих. Завдяки високому рівню цифрової 

компетентності кожний четвертий з опитаних нами школярів вміє відключати або 

змінювати зазначені функції контролю [3]. 

3. Інформування користувачів про можливі небезпеки, а також засоби захисту від 

загроз в електронному середовищі. 

З метою захисту користувачів в Інтернет-середовищі є необхідність постійного 

інформування населення через засоби масової інформації, у тому числі через мережу 

Інтернет, щодо можливих небезпек та превентивних заходів щодо них. Наприклад, про 

вірусні атаки, які поширюються електронною поштою; ризики спілкування в соціальних 

мережах, зокрема, потрапляння до «груп смерті»; втягнення в злочинну діяльність; про 

новітні способи шахрайства за допомогою засобів електронної комунікації тощо. 

Основа безпеки дітей в Інтернеті – це насамперед виховання та освіта. Підвищення 

обізнаності дітей про умови і правила перебування у соціальних мережах, а також про 

небезпеки, що можуть призвести до порушення їх прав та свобод, – необхідна складова 

свідомого поводження в Інтернеті. 

4. Підвищення ефективності системи партнерства суспільства й держави у сфері 

захисту користувачів від ризиків та небезпек в мережі Інтернет. 

1) Взаємоінформування та співпраця між користувачами та провайдерами, а також 

сервісними службами хостингів, соцмереж, чатів тощо з метою зменшення кількості 

шкідливого контенту. 

У зв’язку із значною поширеністю шкідливого контенту у мережі Інтернет постає 

необхідність у взаємоінформуванні користувачів та сервісних служб таких хостингів, як 

YouTube (Vimeo, Dailymotion, Smotri, Corbina.tv, Music.ivi тощо) щодо виявленого 

шкідливого контенту з метою його видалення. Наприклад, якщо користувач в YouTube 

виявив будь-який шкідливий контент, то необхідно повідомити про це, натиснувши 

кнопку «Ще» під відео, а потім «Звіт». Як стверджують розробники YouTube, відео буде 

видалено протягом 24 годин після того, як на нього поскаржаться. 

Провайдери мають максимально відповідально ставитись до змісту пакетів 

програмних послуг та не допускати розповсюдження в них суспільно небезпечної 

інформації, поширення якої визнається злочином згідно з кримінальним законодавством, 

зокрема, ст. 300, 301 ККУ.  

У разі відсутності реакції на вказані скарги користувача, останній має право 

звернутись із відповідним повідомленням до кіберполіції. 

2) Запровадження громадського контролю за поширенням заборонених товарів (всі 

види наркотиків, зброї, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного 
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характеру тощо) в мережі Інтернет. 

У період глобалізації та розвитку новітніх технологій світовий ринок наркотиків 

також змінюється. Наркотичні засоби зараз активно поширюються за допомогою 

Інтернету, через мережу організовуються їх крупні поставки. Тобто сьогодні створено 

альтернативний, електронний ринок розповсюдження наркотиків. У зв’язку з чим 

доцільним було б запровадження громадського контролю за поширенням наркотиків 

(інших заборонених товарів) в мережі Інтернет. Створення громадських груп (наприклад, 

журналістів) для введення добровільних обмежувальних правил публікації в мережі 

Інтернет матеріалу, який пропагує наркоманію. А також моніторинг сайтів, соцмереж, 

блогів, чатів та ін. з метою виявлення осіб, які пропонують наркотики (інші заборонені 

товари), з подальшим повідомленням правоохоронних органів, зокрема кіберполіції.  

3) Розширення визначення поняття «кіберінциденту» або створення 

альтернативного способу повідомлення щодо неправомірних діянь відносно дітей через 

засоби комунікації та/або Інтернет. 

За результатами опитування школярів трохи більше половини анкетованих 

(51 %) [3] хотіли б, щоб в Україні існував сайт, оснащений кнопкою «Сигнал», 

натиснувши на яку можна передати повідомлення до кіберполіції про шкідливий контент 

(фото чи відео зі сценами насильства, жорстокості, пропаганди протиправної поведінки, 

тексти з використанням лайливих слів чи образливого змісту тощо) чи непристойну 

поведінку, з якою зіштовхнулась особа при використанні Інтернету, з метою видалення 

шкідливої інформації та покарання винної особи. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В БОРОТЬБІ З ПОРУШЕННЯМИ  

ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

З моменту реформи МВС України та створення Патрульної поліції у 2015 році 

покращення порядку на дорогах нашої країни не відбулося. Національна поліція України 

(далі – НПУ) оприлюднила черговий звіт про дорожньо-транспортні події (далі – ДТП), 

які сталися протягом останніх 10 місяців поточного року. Так, за звітний період було 

зареєстровано 129815 ДТП, що на 6,1 % більше, ніж у минулому році. Регіонами, в яких 

сталося найбільше аварій, виявилися: Київ – 33056 ДТП (+6,4 %); Одеська область – 11670 

(+4,6 %); Київська область – 9904 (+8,8 %); Харківська область – 9546 (+1,8 %); Львівська 

область – 9065 (+2,2 %); Дніпропетровська область – 9032 (+7,6 %); Запорізька область – 

4895 (+9,1 %); Донецька область – 3261 (+19 %); Житомирська область – 3197 (+4,7 %); 

Миколаївська область – 3045 (+0,4 %) [1]. Відповідно до наведеного, можна з легкістю 

встановити, що щодня вчинялося по 427 ДТП, які призвели до загибелі 2716 осіб, серед 

яких 148 неповнолітніх [2]. 

Однією з головних причин ДТП в цьому році, як зазначив під час свого виступу на 

Міжнародному конгресі з безпеки на транспорті перший заступник начальника 

Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, є перевищення безпечної 

швидкості руху. Перевищення швидкості – це 34 % всіх ДТП з потерпілими. Другою, не 

менш актуальною причиною, є порушення правил маневрування – понад 22 %, третя, 

порушення правил проїзду перехресть, – майже 8,5 %, четверта, недотримання безпечної 

дистанції руху, – 7,5 %, пʼята, порушення проїзду на пішохідному переході, – 6 %, і 

керування у стані сп’яніння – 5 % [3]. 

Контроль та регулювання швидкісного режиму на автомобільних дорогах нашої 

країни покладено на працівників патрульної поліції. Саме вони за допомогою 

різноманітних сучасних технічних засобів вимірюють та фіксують випадки порушення 

швидкісного ліміту та інші правопорушення. Зрозуміло, науково-технічний прогрес не 

стоїть на місці і патрульна поліція застосовує лідари, у яких поєднано лазерні технології із 

функцією відеофіксації правопорушення. Арсенал засобів спостереження та фіксації 

правопорушень та перевищення швидкісного режиму водіями з кожним роком 

розширюється і удосконалюється. Керівництво НПУ в питаннях технічного оснащення 

дорожніх підрозділів спрямовує свою діяльність для наближення до європейських 

стандартів контролю на дорогах, результатом чого стало запровадження в дослідну 

експлуатацію американського «TruСam» та створення сучасного комплексу «Гарпун». 

Лазерний лідар «TruCam» та створений на його базі комплекс «Гарпун-К» увійшли 

в обіг у дев’яностих роках. За даними УДАІ МВС України у 2012 році було встановлено – 
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137 комплексів [4]. Принцип роботи «TruCam» ґрунтується на тому, що він посилає 

короткі лазерні промені через визначений інтервал часу, вимірюючи відстань до об’єкта, 

який наближається і за допомогою відповідного алгоритму визначає швидкість 

конкретного об’єкта. 

Згідно з чинним законодавством ст. 251 КУпАП в Україні дозволяється 

застосовувати лише такі технічні засоби вимірювання швидкості, які мають функції 

фотовідеофіксації правопорушень і відповідно до ст. 9 Закону «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» [5] пройшли державну метрологічну атестацію як тип 

вимірювальних засобів, а також дані про те, що екземпляр такого засобу пройшов у 

встановлені терміни повірку і відповідно до постанови КМУ № 94 від 13 січня 2016 р. 

його внесено до реєстру засобів вимірювальної техніки [6]. 

На сьогодні, як свідчить судова практика, є цілий ряд суперечливих судових 

рішень, тобто рішень, які скасовують докази перевищення швидкості водіями зафіксовані 

за допомогою лідарів «TruCam». Так, одним із перших став Краматорський міський суд 

Донецької області (справа № 234/17178/18), який дійшов висновку, що вимірювання 

швидкості цим пристроєм неправомірне, оскільки він виключений з Державного реєстру з 

втратою чинності сертифіката з 02.11.2015. Враховуючи наведене, суд скасував 

накладений на водія штраф. Відповідно до цього рішення прокотилася хвиля схожих 

судових процесів з визнанням показників лідара «TruCam» незаконними, зокрема, 

рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.12.2018, яке набрало законної сили 

(справа № 753/21052/18), Калинівського районного суду Вінницької області від 07.02.2019 

(справа № 132/259/19), Октябрського районного суду м. Полтави від 11.02.2019 (справа 

№ 554/10393/18), Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 

14.02.2014 (справа № 308/12956/18) та ін. Окремі з цих рішень набрали законної сили, 

окремі можуть бути оскаржені. Позиція судів аналогічна як у згаданому рішенні суду 

Донецької області [7]. Зрозуміло, що не всі судді підтримують цю позицію, існують і 

протилежні рішення, які визнають докази, отримані за допомогою лідара «TruCам», 

законними. 

Враховуючи наведене вище, не важко дійти висновку, що такий стан у вирішенні 

цього питання не сприяє формуванню правосвідомості пересічних громадян і породжує 

почуття безкарності, а також не задовольняє правоохоронців, оскільки дозволяє певній 

частині правопорушників уникати відповідальності за вчинене. 

Ми підтримуємо думку переважної більшості правосвідомих громадян, що це 

питання не повинно містити можливості двоякого тлумачення і повинно бути вирішено 

однозначно на всій території України та для всіх без винятку громадян. Таке вирішення 

цього питання цілком можливе і потребує лише точного та неухильного дотримання 

законодавства України, а саме: будь-який використовуваний патрульною поліцією лідар 

повинен пройти державну метрологічну атестацію як тип вимірювальних засобів, а також 

повірку і бути внесеним до реєстру засобів вимірювальної техніки. 
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КОНСТИТУЦІЙНА ГАРАНТІЯ ПРАВА ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У СВІТЛІ  

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

 

Згідно зі ст. 50 Конституції України [1] кожному гарантується право вільного 

доступу до інформації про якість харчових продуктів. Така інформація ніким не може 

бути засекречена. 

В умовах сьогодення попит на все більш широкий асортимент продуктів 

харчування невпинно зростає, що призводить до все більшого ускладнення глобального 

продовольчого ланцюга. Урбанізація, розвиток туризму, зміна форм поведінки споживачів 

є факторами, які тягнуть за собою необхідність забезпечення доступу до наявності 

достатньої кількості безпечних продуктів харчування з метою підтримки належного рівня 

життя та здоров’я. У сучасному світі ланцюги поставок продукції носять міжнародний 

характер, тому, вважаємо, що без ефективної взаємодії та співпраці між урядами країн, 

виробниками та споживачами продукції неможливо забезпечити належний рівень якості 

та безпеки харчових продуктів. Разом зі збільшенням кількості світового населення 

збільшується й попит на продукти харчування. Щоб задовольнити цей попит необхідно 

підвищувати інтенсивність та обсяги промислового виробництва, що створює як нові 

можливості, так і нові загрози в тому, що стосується безпеки продуктів харчування. 

Питання продовольчої безпеки країн та безпеки продуктів харчування мають нерозривний 

зв’язок, адже наслідком вживання таких продуктів є хвороби та недостатній рівень 

харчування. В свою чергу хвороби харчового походження є перепоною для економічного 

розвитку країни, адже вони створюють навантаження на системи охорони здоров’я та 

завдають шкоди національній економіці, туризму та торгівлі. 

Зазначені обставини спонукають всі розвинені країни світу шукати нові форми 

управління безпекою харчової продукції. Однією з них є система управління безпечністю 

харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points). Ця система 

визнана найнадійнішою в світі по запобіганню виробництву небезпечних харчових 

продуктів і спрямована не виявлення небезпечних продовольчих продуктів в кінці 

процесу виробництва, а на запобігання можливим порушенням на кожному етапі 

виробництва. Основним відповідальним за дотримання норм системи НАССР є оператор 

ринку, а продукцію можуть перевірити на будь-якому з етапів виробництва, ґрунтуючись 

на ризик-орієнтованому підході (в залежності від типу продукції). 

Загальні вимоги у сфері безпеки продукції визначені Директивою Європейського 

Парламенту та Ради 2001/95/ЄС від 03.12.2001 «Про загальну безпеку продукції». Цією 

Директивою встановлено процедуру RAPEX (Rapid Alert System for non-food products 

posing a serious risk) – «Система швидкого сповіщення про непродовольчі товари, що 

створюють серйозний ризик». Її запроваджено з метою оперативного обміну інформацією 

між державами-членами ЄС та Єврокомісією у разі виявлення продукції, яка становить 

серйозну небезпеку [2]. 

Останнім часом споживачі все частіше потрапляють під вплив недобросовісної 

практики комерційного маркетингу, особливо щодо продуктів харчування зі значною 
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різницею в складі, пропонованими на різних ринках, але в схожій упаковці. Великі 

компанії продають на ринку одні й ті самі марки товарів з великою різницею в якості для 

країн Східної і Західної Європи, тобто мають місце так звані «подвійні стандарти якості» 

для різних країн. 

Нещодавно, враховуючи побоювання споживачів з приводу якості продуктів і 

шахрайських практик та провівши порівняльні перевірки якості продуктів в країнах ЄС 

Європейська комісія відкрила Центр інформації про фальсифікації і якість продуктів 

харчування (The Knowledge Centre). Центр є мережею експертів всередині Єврокомісії та 

за її межами і буде підтримувати директивні органи ЄС і національні органи влади, 

надаючи доступ до сучасних наукових знань про проблеми з шахрайством у сфері 

харчових продуктів і проблеми з якістю [3]. 

Отже, сподіваємось, що національні органи влади будуть не тільки декларувати, а й 

гарантувати дотримання в Україні конституційної норми щодо права вільного доступу до 

інформації про якість харчових продуктів. 
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ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ 

ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ) В УКРАЇНІ 

 

Тривале проведення бойових дій на території Луганської та Донецької областей 

призвело до значних порушень прав і свобод людини та громадянина. Однією з 

найважливіших категорій осіб, які на сьогодні потребують особливого захисту від 

держави, є учасники Операції Об’єднаних сил (Антитерористичної операції) 

(далі ООС/АТО). 

Законом України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (надалі – ЗУ № 3551-XII) учасників ООС/АТО прирівняли до 

учасників бойових дій, у зв’язку з чим учасники ООС/АТО мають можливість отримувати 

пільги та гарантії на рівних правах з учасниками бойових дій [1]. 

Відповідно до п. 19 ст. 6 Закону України № 3551-XII учасниками бойових дій 

визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби 

транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення 

антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, 

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших, утворених відповідно до 

законів України, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в Антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

Антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів [1]. 

Вказана категорія осіб має право на користування пільгами, визначеними у ст. 12 

Закону України № 3551-XII [1]. До однієї з таких пільг, яка на сьогодні потребує 

врегулювання, належить питання медичної, психологічної та фізичної реабілітації 

демобілізованих учасників ООС/АТО. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці, учасники бойових дій та 

прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну 
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психологічну чи медико-психологічну реабілітацію з відшкодуванням вартості проїзду до 

центрів такої реабілітації і назад [2]. 

Медичну, фізичну та психологічну реабілітацію демобілізовані учасники АТО/ООС 

можуть пройти як у регіональних госпіталях, так і в закладах, що підпорядковані МОЗ 

України. Перелік таких закладів наводиться на сайті МОЗ України [3]. Щоправда 

лікувальні заклади, в яких надають допомогу значній кількості постраждалим учасникам 

ООС/АТО, найчастіше розташовані у великих містах, що значно зменшує можливість тих 

осіб, які проживають за межами таких міст, скористатися необхідними реабілітаційними 

послугами. 

Заклади, які надають послуги реабілітації, підпорядковані Міністерству охорони 

здоров’я, Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти та науки, Міністерству 

оборони, Міністерству внутрішніх справ, Національній гвардії, Службі безпеки України, 

крім того існує низка закладів реабілітації у комунальному, приватному та громадському 

секторах. Складна ситуація на Сході країни та значна кількість потерпілих показала, що 

вітчизняна система реабілітації зовсім не готова до умов, в яких опинилась країна та її 

захисники. 

За словами магістра психології, гештальт-терапевта, члена ГО «Українська 

асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», члена Харківського 

фонду психологічних досліджень М. Кехтер: «Психологічна реабілітація є складовою 

частиною медико-психологічної та загальної фізіологічної реабілітації військових, які 

проходять лікування у зв’язку з пораненнями, контузіями, травмами, опіками, психічними 

розладами. І центри психологічної реабілітації потрібні в усіх регіонах, звідки 

здійснювали призов у зону АТО» [4]. Крім того, за її словами: «Якщо цього не буде 

зроблено, у найближчі 20 років ми матимемо великі проблеми. Не лише медики знають 

про «в’єтнамський» і «афганський» синдроми. «У 1970-х роках у США у 25 % учасників 

бойових дій, які навіть не мали каліцтва, згодом загострилися різні психічні та 

психологічні порушення, а серед поранених і покалічених таких було 42 %, до 100 тис. 

ветеранів у різний час наклали на себе руки, а від 35 до 45 тис. донині ведуть замкнений 

спосіб життя» [4]. Саме тому питання психологічної реабілітації учасників ООС/АТО 

повинне бути на першому місці. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, можемо сказати, що основними проблемами 

психологічної реабілітації учасників ООС/АТО можна назвати: низьку фінансову 

спроможність держави, обмежену кількість реабілітаційних закладів, суттєві кадрові 

проблеми, відсутність системного підходу щодо надання реабілітаційних послуг, 

недостатнє реагування держави на збільшення навантаження на медичні та 

реабілітаційні заклади. 

Тому, з метою збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я 

учасників ООС/АТО, необхідно внести зміни до законодавчих актів щодо запровадження 

якісної системи реабілітації для учасників ООС/АТО; збільшити асигнування на 

забезпечення психологічної реабілітації учасників ООС/АТО; удосконалити Порядок 

проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, з метою здійснення таких заходів 

якнайближче до місця проживання особи. 
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ЮРИДИЧНА РИТОРИКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО 

 

Справжнє красномовство – це вміння 

сказати все, що треба, і не більше, ніж 

треба. 

Франсуа де Ларошфуко. 

 

Володіння мистецтвом слова при спілкуванні з іншими людьми, які часто 

перебувають у специфічних емоційних станах або налаштовані на опір слідству, 

приховування інформації чи її спотворення, є невід’ємною складовою професіоналізму 

слідчого. Адже професія слідчого належить до одних із найскладніших «мовних» 

професій у сучасному суспільстві. На сьогодні вельми актуальною є проблема 

недостатнього рівня навичок ораторського мистецтва у сучасних слідчих, що 

загострюється в умовах діджиталізації професійної діяльності і загальної кризи живого 

спілкування у світі. 

Проблеми красномовства з давніх часів цікавила вчених, адже у стародавніх 

державах риторика лежала в основі релігійного та політичного життя, дозволяючи 

здійснювати вплив на великі маси людей, мотивувати їх до військових походів, 

підтримувати владу правителя чи сповідувати єдину релігію. Найбільшого розвитку 

мистецтво красномовство досягло у Стародавній Греції та Стародавньому Римі. За 

законами Солону, кожний афінянин повинен був особисто захищати свої інтереси в суді, 

оскільки участь представників дозволялася лише у виняткових випадках, наприклад, у 

справах осіб, які мали фізичні або психічні вади, жінок, неповнолітніх тощо [1]. 

У Стародавній Греції у 335 р. до н.е. з’явилася перша теорія ораторського 

мистецтва, яка була викладена у трактаті «Риторика» Аристотеля. Без риторики, як пише 

Аристотель, не може обійтися той, хто формулює висловлювання. Тому завдання 

риторики полягає у пошуках шляхів переконання в будь-якій сфері, тоді вона буде 

називатися мистецтвом. Зауважимо, що за Аристотелем, серед чотирьох вимог достоїнств 

стилю (правильність, ясність, доречність і прикрашеність), прикрашеність складає лише 

четверту частину [2, с. 8]. Цим видатний мислитель ставить на перший план 

професіоналізм, знання та навички, реалізація яких у процесі спілкування має 

здійснюватися у доступній аудиторії (співрозмовнику) формі. 

Саме тому вмінню виступати публічно передує наполегливе навчання правильному 

мовленню, грамотному застосуванні слів, побудові речень та вмілому донесенні своєї 

думки до аудиторії [1]. 
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Важливими вербальними та невербальними складовими сучасного ораторського 

мистецтва вважають такі, як: 1) проксеміка – використання знання просторів чи територій 

у процесі комунікації; 2) кінестетика – використання жестів, рухів, виразів обличчя, 

зокрема зоровий контакт у процесі комунікації; 3) хронеміка – спосіб використання часу 

та його зв’язок із цінностями; 4) парамова – шевербальні елементи голосу, такі як сміх, 

схлипування, інтенсивність і немовні висловлювання (типу «ех», «гм»); 5) мовчання; 

6) хаптика – використання доторків для комунікації; 7) ольфактика – використання запахів 

як частини комунікативного процесу; 8) окулістика – використання погляду в процесі 

комунікації; 9) одяг та зовнішній вигляд [3]. 

Слідчому, в ході реалізації покладених на нього повноважень, необхідно 

враховувати зазначені складові ораторського мистецтва, комбінувати їх, зважаючи на їх 

доречність у конкретній слідчій (розшуковій) дії. 

На нашу думку, мові слідчого у його професійному спілкуванні мають бути 

притаманні: 1) ясність, однозначність у формулюванні думки; 2) логічність і смислова 

точність; 3) багатство лексики в активному словниковому запасі, здатність 

підлаштовуватися під обмежений словниковий запас співрозмовника; 4) виразність дикції, 

відповідність інтонації мовленнєвій ситуації. 

Зазначене дозволяє нам сформулювати рекомендації, яких доцільно дотримуватися 

слідчому при проведенні вербальних слідчих (розшукових) дій: 

1) мова слідчого має бути простою. Звичайно, потрібно усвідомлювати те, що 

простота викладу вимагає не тільки великої роботи над формою, а й поглиблених знань 

під час конкретної ситуації спілкування, наприклад, щодо особистості допитуваної особи, 

матеріалів кримінального провадження тощо; 

2) слід частіше застосовувати прямі звертання. Такий прийом сприяє 

активізації мислення слухачів, оскільки вони безпосередньо залучаються до розв’язання 

висловлюваних проблем; 

3) доцільно уникати вживання великої кількості слів-паразитів («це», «якийсь», 

«цей самий», «ось», «ну», «як би» тощо), які часто з’являється при хвилюванні або 

невпевненості. Тому слідчий повинен не тільки формувати у себе великий словниковий 

запас, але і розвивати емоційну стійкість і врівноваженість; 

4) слід уникати слів з чіткою позитивною і негативною орієнтацією («дуже», 

«абсолютно», «прекрасний»); 

5) слід уникати зверхності, менторського тону, зневаги, зауважень, вираження 

своїх емоцій; 

6) доцільно з обережністю вживати займенник «я» під час спілкування, адже, 

наприклад, саме займенник «ми» допомагає створити і передати атмосферу 

взаєморозуміння між співрозмовниками [4, с. 18]; 

7) бажано застосовувати дієслівні форми, які сприяють залученню слухачів до 

участі в обговоренні фактів, явищ, подій: з’ясуймо, уточнімо, конкретизуймо, пояснімо, 

відзначимо тощо. Схожі до них за функцією вставні конструкції: як ви знаєте, як ви 

розумієте, як ви здогадуєтеся, як ви вже помітили, погодьтеся, уявіть тощо. Вислови: 

«Спробуємо розглянути це детальніше», «Розглянемо цю проблему з іншої точки зору» 

залучають слухача до активної взаємодії зі слідчим; 
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8) слідчий має слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, офіційністю та 

стриманістю одягу та прикрас, адже саме від цього залежить формування першого 

враження про слідчого; 

9) окрему увагу слідчому слід приділяти жестами, виразу обличчя, позі. Так, 

відкрита поза свідчить про відкритість слідчого і його сприйняття того, що каже 

співрозмовник. Закрита поза, явними ознаками якої вважаються схрещені ноги або руки, 

свідчить про недостатнє захоплення бесідою [5, с. 85]. 

Використання у своїй повсякденній діяльності зазначених та інших рекомендацій 

дозволить слідчому уникати виникнення естетичного, інтелектуального та емоційного 

бар’єрів спілкування при проведенні вербальних слідчих (розшукових) дій [6, с. 188–189]. 

Резюмуючи викладене, слід відзначити таке: 1) професійна юридична риторика має 

бути невід’ємною кваліфікаційною вимогою для кожного слідчого як особи, 

уповноваженої здійснювати суспільно значимі функції; 2) необхідним та доцільним є 

навчання основам риторики курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними 

умовами навчання, а також слідчих під час підвищення ними своєї кваліфікації; 

3) керівникам практичних підрозділів слід мотивувати та заохочувати своїх підлеглих у 

оволодінні та вдосконаленні навичок красномовства шляхом самоосвіти, участі у 

навчально-методичних семінарах, науково-практичних конференціях, конкурсах 

ораторської майстерності тощо; 4) викладання юридичної риторики як навчальної 

дисципліни потребує розроблення відповідних начально-методичних матеріалів, які 

мають містити вузькоспеціальні прикладні поради для успішного ведення комунікації у 

професійній діяльності майбутнього слідчого. 
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ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В НАПРЯМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

У сучасних умовах перед поліцією постають складні завдання, пов’язані з тим, що 

на початку ХХІ століття міжнародна спільнота зіткнулась із глобальним поширенням та 

зростанням низки небезпечних соціальних явищ, таких як: тероризм, геноцид, міжетнічні 

конфлікти, нелегальна міграція, торгівля наркотиками, зброєю тощо. Це зумовлює 

підвищений інтерес до пошуку нових, гнучких та ефективних підходів, які б дозволили 

поліцейським організаціям успішно діяти і протидіяти злочинності. Національна поліція 

України нині перебуває на етапі становлення, який супроводжується докорінним 

реформуванням застарілих засад правоохоронної діяльності. Ознаками трансформаційних 

тенденцій є орієнтація на сервісну функцію, структурна перебудова, деполітизація і 

демілітаризація, відкритість і прозорість діяльності, підзвітність суспільству, тісне 

партнерство з населенням, зміни у системі управління та оцінки ефективності роботи 

структурних підрозділів, оновлення нормативно-правової бази діяльності поліції. 

Національна поліція України побудована за зразком поліції передових 

західноєвропейських країн; працівники української поліції виконують службові завдання 

у тісній взаємодії з населенням, вони мають діяти на основі неухильного дотримання 

законності, прав людини і громадянина [1]. 

Важливим напрямом підвищення ефективності функціонування нового 

правоохоронного органу є підготовка поліцейських до службової діяльності з неухильним 

дотриманням прав людини. Задля успішної імплементації принципів і положень, 

закладених в Законі України «Про Національну поліцію», також постає потреба у 

додатковій розробці низки відомчих інструкцій, положень, програм тощо. 

Вивчення досвіду роботи поліції демократичних зарубіжних країн показало, що 

службова діяльність чітко врегульована нормативними документами. Особлива увага 

приділяється питанням дотримання прав людини, відкритості і рівності можливостей 

кандидатів на службу, деполітизації, децентралізації тощо. Наприклад, в поліції США і 

Великобританії нормативно закріплені відкриті і публічні процедури професійного 

відбору кандидатів, в ході яких вивчається їх чесність, лояльність, психологічна 

готовність до служби, причому американські вимоги взяті за основу в багатьох країнах 

світу [2; 6; 7]. 

Вирішальне значення для вдосконалення діяльності поліції має нормативне 

врегулювання професійної підготовки персоналу. До персоналу поліції традиційно 

пред’являються суворі вимоги та обмеження, оскільки поліцейські безпосередньо 

пов’язані з виконанням рішень державної влади у вигляді примусу та відповідальністю, 

що покладається при цьому на кожного виконавця, авторитет державної влади нерідко 
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залежить від професіональної компетенції поліцейських. Європейські стандарти 

правоохоронної діяльності також передбачають, що прийнятий на службу поліцейський 

повинен пройти в повному обсязі не тільки загальну, професійну та службову підготовку, 

але отримати також знання у сфері соціальних проблем, демократичних свобод, прав 

людини, зокрема з питань Європейської конвенції з прав людини. 

З метою професійної підготовки персоналу в поліціях зарубіжних країн 

нормативно закріплено застосування тренінгових навчальних технологій, цілями яких є 

розкриття особистісного потенціалу і перспектив професійного росту поліцейських; 

допомога у плануванні службової кар’єри, допомога у протидії кризовим явищам, стресам 

і емоційному вигоранню; розвиток комунікативних навичок. Окремі тренінги присвячені 

підготовці поліцейських менеджерів. В поліціях зарубіжних країн значна увага 

приділяється нормативному впровадженню програм, спрямованих на розвиток лідерства, 

командної роботи в підрозділах, активних методів роботи керівників з особовим складом 

[2; 3; 4; 5; 8]. 

На практиці необхідні поліцейським знання можуть набуватися в процесі 

проведення тренінгів з питань функціонування демократичного суспільства, засад 

верховенства права та захисту прав людини. 

Оскільки діяльність поліцейських пов’язана з виконанням рішень державної влади 

у вигляді примусу, то збереження законності та порядку, як і авторитет державної влади, 

значно залежать від їхньої професіональної компетенції. Європейські стандарти 

передбачають, що прийнятий на службу поліцейський повинен пройти не тільки загальну, 

професійну та службову підготовку, а й отримати знання у сфері соціальних проблем, 

демократичних свобод, прав людини. Вважаємо, що сервісна спрямованість діяльності 

поліції має передбачати створення спеціальної системи навчання і контролю персоналу, 

яка поєднує різні форми: 

 обговорення наявних проблем (кейсів); 

 розгляд практичних ситуацій; 

 проведення тренінгів щодо застосування норм права і дотримання етичних 

принципів; 

 практичні заняття з формування навичок рольової поведінки; 

 обмін досвідом; 

 робота із залучення поліцейських до груп за інтересами для розширення сфери їх 

соціальних контактів і культурних потреб тощо. 

Ці форми можливо використовувати в процесі професійного навчання поліцейських 

(первинної підготовки, навчання у закладах вищої освіти МВС із специфічними умовами, 

післядипломної освіти і службової підготовки). 

З метою підвищення ефективності діяльності Національної поліції України 

вбачається доцільним у повній мірі забезпечити реалізацію закладеного в Законі принципу 

верховенство права. Це означає, що під час виконання своїх функцій поліцейські повинні 

діяти тільки на підставі закону, забезпечувати захист особистих прав громадян і не 

вчиняти довільних або протиправних дій. У своїй діяльності персонал поліції має 

дотримуватися таких вимог, як неухильне дотримання закону під час виконання 

службових обов’язків; повага до людської гідності і дотримання прав людини; відсутність 

упередженості, відкритість і співробітництво, особиста порядність; використання сили, 

адекватної наявній загрозі, і тільки у випадках необхідності її застосування; дотримання 
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конфіденційності; недопущення катувань, жорстокого та нелюдського поводження; 

турбота про здоров’я затриманих і арештованих; відмова від втягнення в будь-які 

корупційні дії; повага до вимог законів і статутів, протидія будь-яким спробам їх 

порушення; особиста відповідальність за кожний свій вчинок. 

Для встановлення національних правових вимог до дій правоохоронців провідну 

роль мають відігравати міжнародні документи, імплементовані державою, а також 

рішення міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, Рада Європи, Європейський суд з прав 

людини тощо), до виконання яких приєдналася Україна. Під час виконання своїх 

обов’язків поліцейські зобов’язані дотримуватися міжнародних норм щодо прав людини, 

поважати і захищати людську гідність. До їх обов’язків, крім захисту суспільства від 

протиправних дій, сьогодні включено надання послуг і допомоги тим громадянам, які в 

силу особистих, економічних, соціальних та інших причин потребують такої допомоги. 

Принцип верховенства права передбачає також першочергове закріплення в відомчих 

нормативних актах деталізованого переліку завдань, функцій та повноважень, що має 

зменшити ризик зловживання поліцейськими власними дискреційними повноваженнями 

та мінімізувати ризик порушення закону. Практика європейських держав показала, що 

ефективним засобом є максимальна регламентація дій посадових осіб шляхом 

розроблення деталізованих нормативно-правових актів (настанов, рекомендацій), що 

передбачають можливі варіанти поведінки поліцейських в стандартних та нештатних 

ситуаціях. Видається перспективним об’єднання таких документів в комплексний 

документ за прикладом європейських кодексів поведінки поліції (Polіce Code of Conduct), 

що встановлюють офіційні норми поведінки персоналу. 

В демократичному суспільстві набуває виключної важливості такий елемент 

громадського контролю, як гарантія участі населення в процесі управління державою. 

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що в США поширеною моделлю цивільного 

контролю є робота муніципальних комісій, утворених за розпорядженням мера або міської 

ради. Також для забезпечення прозорості в роботі поліції доцільно започаткувати 

підрозділи зв’язків із громадськістю та міжнародних відносин. Такий крок дозволяє 

здійснювати комунікацію із громадськістю: проводити опитування громадської думки, 

аналіз оглядів преси, вивчати досвід громадських та міжнародних організацій з метою 

побудови правильної тактики і стратегії суспільних відносин. 

Поліції також доцільно розробити ефективні механізми розслідування випадків, 

коли права громадян порушуються в результаті непрофесійних або протиправних дій 

поліцейських. У населення також має бути доступ до інформації про хід розслідування 

правопорушень, вчинених поліцейськими. Доступними також мають бути інформаційні 

матеріали та документи щодо планів та результатів роботи поліцейських підрозділів, їх 

бюджету та витрат, контактної інформації тощо. Вимоги щодо прозорості стосуються 

також технічних вимог до роботи поліції. Так, більшість європейських підрозділів 

намагається розміщувати працівників поліції в прозорих робочих приміщеннях. Із цією 

метою обладнуються офіси, розділені на окремі секції прозорими перегородками, що 

дозволяє керівнику легко здійснювати робочий контроль за діяльністю підлеглих.  

Велике значення належить нормативному забезпеченню співпраці поліції з 

населенням та місцевими громадами. Як свідчить досвід реформування американських та 

європейських правоохоронних структур, процеси деполітизації та демілітаризації 

приводять поліцейські організації до переорієнтації поліцейської діяльності на 
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профілактику правопорушень. Тактика охорони правопорядку значно менше стає 

пов’язаною із застосуванням сили та протистоянням населенню. Поліцейські зміщують 

акценти своєї роботи на зв’язок із населенням, розуміючи, що без активної та 

заінтересованої підтримки громадян розкриття і профілактика злочинів є неефективними. 

При цьому основною фігурою превентивної діяльності стає поліцейський, головним 

завданням якого є консультування громадян. Серед критеріїв оцінки ефективності роботи 

поліцейських також мають відбутися зміни. В якості суттєвих критеріїв доцільно 

розглядати якість реагування на повідомлення населення, якість відносин громадян з 

поліцейськими, активність персоналу у розв’язанні проблем населення, різноманітність 

заходів забезпечення правопорядку, інтенсивність зв’язків з органами самоврядування, 

засобами масової інформації. Подібна концентрація на потребах громадян потребує 

взаємодії поліцейських із місцевими жителями, особистого спілкування, вміння 

розв’язувати конфліктні ситуації. 

Зважаючи на це, видається доцільною розробка комплексної програми організації і 

проведення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції 

України, яка б затверджувалась і впроваджувалась відповідним Наказом МВС України. 

Комплексна програма має визначати пріоритетні напрями такої підготовки поліцейських, 

її завдання, етапи, форми, методи і засоби; вказати суб’єктів професійно-психологічної 

підготовки, визначити її терміни тощо. Важливим нормативним документом, 

спрямованим на покращання підготовки особового складу Національної поліції України, 

має стати положення про службу психологічного забезпечення професійної діяльності 

поліцейських Національної поліції України; положення має визначити зміст 

психологічного забезпечення як системи організаційних та психологічних заходів, 

спрямованих на вдосконалення роботи з персоналом та підвищення ефективності 

службової діяльності поліції, врегулювати питання організації служби психологічного 

забезпечення, визначити завдання, функції та основні методи здійснення зазначеного виду 

діяльності, повноваження психологів та порядок виконання покладених на них функцій.  

Таким чином, підвищення ефективності професійної діяльності поліцейських 

Національної поліції України потребує вдосконалення професійної підготовки персоналу. 

З метою якомога повнішої реалізації вимог Закону України «Про Національну поліцію» 

видається актуальною першочергова розробка низки нормативно-правових актів 

(положень, інструкцій, програм), які б урегульовували питання, пов’язані із забезпеченням 

верховенства права і неухильного дотримання поліцією прав людини; прозорості і 

відкритості в роботі поліції, співпраці поліції з населенням та місцевими громадами; 

організацією і проведенням професійної підготовки поліцейських, організацією служби 

психологічного забезпечення діяльності поліції тощо. 
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ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ У 

СФЕРІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ 

 

Нині одним з найактуальніших залишається питання належного виконання нашою 

державою взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо забезпечення особливого 

піклування стосовно дітей. Наразі важливою є також допомога з боку соціальних 

інститутів у реалізації положень Конституції України щодо визнання людини, її життя і 

здоров’я, честі і гідності найвищою соціальною цінністю, забезпечення кожній людині 

права на вільний розвиток своєї особистості, а з огляду на рівень дитячої злочинності – 

необхідність у розробленні державної політики у сфері захисту прав дітей, які потрапили 

у конфлікт із законом [1]. 

Проведений нами аналіз наявного стану справ вказує на особливу роль, яку 

відіграють соціальні інститути та державні органи влади в питаннях забезпечення 

можливостей для повного та всебічного розвитку молодого покоління, підвищення його 

культурного, освітнього та професійного рівня та права на певний соціальний статус у 

суспільстві. 

Одним із таких державних органів, на який відповідно до Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» покладається (в межах 

визначеної компетенції) здійснення соціального захисту дітей і профілактика серед них 

правопорушень, є Національна поліція України [2], а саме підрозділи ювенальної 

превенції. 

Виконання завдань, що стоять перед органами Національної поліції, передбачає 

реалізацію принципів, заснованих на визнанні загальнолюдських цінностей, поваги до 

прав і свобод людини, визнання їх пріоритету у взаємовідносинах із державою. Одним із 

головних завдань підрозділів, які забезпечують правопорядок, є проведення превентивної 

та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень. Як 

показує практика, простіше запобігти, ніж працювати над усуненням негативних наслідків 

протиправного діяння. 

Якщо звернутися до значення слова «превенція» (від лат. рrevention), то воно 

означає «попереджаю» – попередження, запобігання. Загальноприйнято, що у юридичній 

практиці превентивними заходами називають профілактичні та інші заходи, спрямовані на 

запобігання злочинам та іншим правопорушенням [3]. Важливо пам’ятати, що стратегічно 

мета превенції повинна полягати в недопущенні переходу задуму в дію, а проміжна мета 

визначатися конкретною ситуацією, а також загальним тактичним завданням, яке 

ставиться при застосуванні комплексу превентивних заходів. 

У свою чергу, «профілактика» (від грец. рrophylaktikos – попереджувальний) 

означає попередні заходи для недопущення чого-небудь [4]. Під профілактикою 
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злочинності більшість науковців розуміють комплекс заходів, спрямованих на виявлення, 

обмеження або усунення факторів злочинності в цілому або за окремими видами. 

Важливо зазначити, що в більшості наукових джерел поняття «превенція» та 

«профілактика» використовуються як тотожні. 

Будучи детермінованою рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів, превентивна 

діяльність є самостійним спеціалізованим видом загального педагогічно-виховного 

процесу. Вона має свою мету, принципи, зміст, форми і методи та використовує елементи 

правоохоронної, правової та медично-оздоровчої роботи. 

Більшість дослідників вважає, що правовий аспект превентивної діяльності полягає 

в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури. У свою чергу, 

психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований 

індивідуально-психологічний, віковий та статевий підходи до виявлення походження, 

зародження й розвитку деструктивних проявів у поведінці особистості та розробку 

науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій. 

Важливо пам’ятати, що діяльність поліції спрямована на реалізацію законодавчо 

закріплених функцій, на створення реальних умов для такої реалізації та відображається у 

правозастосовчій формі діяльності. У всіх випадках ця особлива форма реалізації права 

відображає цілеспрямований вплив органів поліції на поведінку суб’єктів у сфері 

забезпечення прав і свобод, а також вона спрямована на створення сприятливих обставин 

для реалізації прав і свобод громадян. 

Вважаємо, що доцільним буде більш докладно розглянути одне з ключових завдань 

діяльності підрозділів поліції у сфері ювенальної превенції, передбачене Інструкцією з 

організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України [5], а 

саме проведення профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню дітьми 

кримінальних і адміністративних правопорушень, виявленню причин і умов, які цьому 

сприяють та вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення. 

Розкриваючи такий напрям, як профілактична діяльність, слід зауважити, що 

науковцями виокремлюються основні цілі системи профілактики правопорушень серед 

дітей, до яких належать: діяльність, спрямована на виявлення й усунення (нейтралізацію) 

причин та умов вчинення дітьми правопорушень; корекцію особи неповнолітнього 

правопорушника; обмеження дії негативних соціальних явищ і процесів, які не є 

причинами вчинення неповнолітніми правопорушень, але взаємопов’язані з ними; 

нейтралізацію негативного впливу мікросередовища (сім’ї, друзів, навчального колективу) 

на формування особи неповнолітнього та мотивацію його поведінки [6]. 

Варто зазначити, що працівники підрозділів ювенальної превенції Національної 

поліції у своїй діяльності повинні здійснювати заходи загальної та індивідуальної 

профілактики. До загальних заходів профілактики можна віднести: виявлення причин та 

умов, що призводять до вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень 

дітьми, реалізацію організаційних та практичних заходів для їх усунення; проведення 

зустрічей із адміністрацією навчальних закладів і представниками батьківських комітетів; 

проведення у навчальних закладах лекцій і занять, спрямованих на формування у дітей 

правосвідомої поведінки, навичок до здорового способу життя тощо. 

Різновиди індивідуальної профілактики науковцями виокремлюються залежно від 

стадії ґенезу особистості злочинця. 1. Рання профілактика – стосується об’єктів, які 

перебувають на початковому етапі криміналізації особи, а саме: виявлення джерел 
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кримінальних та інших антисуспільних впливів на особу до того, як цей вплив не подіяв 

на її поведінку; одночасно виявляти, коли для особи, яка профілактується, ці контакти 

стали цікавими, щоб впливати на конкретні життєві обставини. 2. Безпосередня 

профілактика – стосується осіб, поведінка яких свідчить про розвиток у них негативних 

інтересів, звичок, стереотипів (відчуження від позитивного мікросередовища, сумнівні 

знайомства, безпосередні контакти з кримінальним середовищем і особами, які надмірно 

вживають алкоголь, немедично вживають наркотичні засоби тощо); безпосередньо беруть 

участь у вчиненні адміністративних правопорушень. 3. Профілактика на етапі злочинної 

поведінки (пенітенціарна) – стосується осіб, які вчинили злочини і стосовно них суд 

прийняв рішення про застосування різних заходів кримінально-правового впливу. 

4. Профілактика рецидиву (постпенітенціарна) – стосується осіб, що відбули кримінальне 

покарання у вигляді позбавлення волі, але підлягають нагляду з метою запобігання 

рецидиву. Завданням цього виду профілактики є повернення до загальноприйнятого 

суспільного життя осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі (надання 

допомоги по працевлаштуванню, проживанню тощо) [7]. 

Аналізуючи особливості проведення профілактичної роботи працівниками 

підрозділів ювенальної превенції Національної поліції, слід пам’ятати, що система 

профілактики – це масштабний комплекс органів і установ (державних та громадських), а 

робота щодо попередження та профілактики правопорушень серед дітей повинна бути 

спрямована не тільки на припинення чи здійснення правосуддя стосовно дитини-

правопорушника, це також постійний моніторинг рівня дитячої злочинності, його аналіз і 

виявлення негативних тенденцій, робота над психологічним, моральним, естетичним 

вихованням дітей, а також супроводження процесу їх соціальної адаптації. Все це 

передбачає спільну багатогранну роботу профілюючих органів і установ із проведення 

профілактичних заходів з дітьми. 

Отже, формування правової держави, зміцнення законності й правопорядку 

вимагають удосконалення та підвищення роботи органів Національної поліції, основним 

завданням яких є служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку. Тому функції 

поліції передусім повинні бути направлені на проведення превентивної та профілактичної 

діяльності кримінальних та інших правопорушень. 
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Забезпечення прав і свобод людини є найважливішим завданням поліції як 

сервісної служби у сучасній правовій державі. Нині на перше місце висуваються вимоги 

щодо захисту добробуту громадян, їх безпеки та структур громадянського суспільства від 

загроз різного характеру. У зв’язку з цим пріоритетну роль у системі забезпечення безпеки 

відіграють органи правопорядку, до яких висуваються додаткові вимоги у вигляді 

ефективного контролю. 

Наразі актуальною є проблема не тільки забезпечення поліцією прав і свобод 

людини, але й дотримання законності самою поліцією, а в разі її порушення – 

притягнення до відповідальності. У Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання 

правопорядку зазначається: «... як і всі інші органи системи кримінального судочинства, 

кожен орган охорони правопорядку повинен представляти громадськість в цілому, нести 

перед нею відповідальність і бути їй підзвітним» [1]. 

Про значення поліції вдало висловилася Г. Маріньйон: «Вона воістину стала одним 

із наріжних каменів держави. Глобальну силу кожної країни можна виміряти за 

можливостями її поліції. Державу майбутнього можна в мріях уявити без армії, але з 

поліцією ще більш могутньою, ніж нинішня» [2]. 

У США, Канаді, Японії та більшості країн Західної Європи отримала визнання 

концепція комунальної поліції, що полягає у встановленні партнерства між поліцією і 

населенням на рівні громади. Водночас закордонні поліцеїсти відзначають, що 

впровадження комунальної моделі породжує ряд специфічних проблем, у тому числі 

перерозподіл стратегічних і тактичних завдань взаємодії з населенням, зміну критеріїв 

оцінки ефективності поліції, ролі її керівних органів у спільному з громадою плануванні 

стратегії охорони правопорядку. Досягнення розумного балансу превентивних і силових 

дій щодо правопорушень завжди є й буде однією з головних проблем поліцейської 

стратегії [3, c. 220]. 

Серед теоретиків і практиків у сфері поліцейської стратегії не було та й нема 

єдності поглядів щодо того, куди змістити основний акцент у роботі поліції – на 

профілактику правопорушень чи на виконання репресивних функцій. Перша точка зору 

отримала офіційну підтримку в США, Великобританії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, 

Німеччині, Австрії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Японії, Сінгапурі та деяких інших 

країнах, друга – в країнах Латинської Америки і європейських та азіатських державах, які 

були соціалістичними республіками, а також в Ізраїлі. Але ж не можна абсолютизувати 

превентивну чи репресивну роботу, бо одне має доповнювати інше. Проте в умовах 
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обмеження кадрових і матеріальних можливостей поліції державна адміністрація всіх 

країн світу неминуче змушена визначати пріоритетний вектор її діяльності. 

У демократичному суспільстві сила і влада поліції можуть перевірятися 

внутрішніми і зовнішніми контрольними механізмами, які свідчать про те, що поліція 

належним чином застосовує свою владу і може притягатися до відповідальності за свої дії, 

якщо вчинила їх неправильно та припустилася помилок, яких можна було б уникнути. 

Найважливішою ознакою демократії є ефективна відповідальність поліції. Відносно 

підзвітності та підконтрольності поліцейських варто зазначити, що навіть за умови, коли 

спеціальному відомству вдається здійснювати контроль за діями поліції, цього 

недостатньо для підвищення рівня довіри населення. Тобто стандарти підзвітності поліції 

повинні встановлюватися суспільством, оскільки ідея захисту прав і свобод людини 

заснована на взаємній довірі між поліцією та людиною. І таку довіру може налагодити 

сама поліція, якщо зможе визнавати власні помилки. Однією з вимог, які найбільш 

складно виконувати, є відкритість поліції перед суспільством. Вона залишається 

проблемою і для тих відомств, що здійснюють контроль за діями поліції. Однак будь-яке 

демократичне суспільство має дбати про вдосконалення контрольних механізмів. Суть 

контролю полягає у перевірці правильності роботи конкретного поліцейського органу та 

перешкоджанні прийняттю будь-якого незаконного рішення з його боку. 

Поряд з державним, важливу роль відіграє громадський контроль, який 

здійснюється громадськими неурядовими організаціями й територіальними громадами. 

Громадський контроль за діяльністю поліції найбільш повно реалізується на місцевому 

рівні, тому, що на відміну від державного контролю, який спрямований здебільшого на 

розслідування та вжиття відповідних заходів щодо недопущення у майбутньому фактів 

зловживань владою та порушень прав громадян з боку поліцейських, націлений, навпаки, 

на запобігання та профілактику цих явищ. У здійсненні контролю за діяльністю поліції 

важливого значення набувають ЗМІ, що виступають інструментом підвищення вимог до 

роботи поліції, а іноді й ареною боротьби між поліцією та неурядовими організаціями для 

інформування населення про реальний стан справ. Основною ознакою, що відрізняє ЗМІ 

від внутрішніх та більшості зовнішніх механізмів контролю за поліцією, є відсутність у 

них будь-яких формальних відносин з поліцією. 

Такі зарубіжні автори, як: А. Хайбер, Б. Хофстра, Л. Тоорнвілієт, А. Зандберген 

пропонують принципово нові моделі взаємовідносин громадян з поліцією за рахунок 

введення додаткових контролюючих органів при адміністрації та надання громадянам 

більш широких повноважень у процесі охорони громадського порядку 4. 

На основі вивчення досвіду зарубіжних країн з організації контролю за діяльністю 

поліції щодо забезпечення прав і свобод людини можна зробити висновок, що найбільш 

ефективний видом контролю є громадський, оскільки він є одним із основних засобів 

забезпечення режиму законності й обов’язковим елементом взаємодії МВС та 

громадськості, дозволяє враховувати суспільну думку та активізує державний і 

внутрішньовідомчий контроль. Особливості форм громадського контролю демонструють 

їх безпосередню залежність від особливостей національних традицій та культури 

населення відповідної країни. Наукове дослідження цієї проблематики є досить 

перспективним, оскільки специфічність правового статусу поліцейських органів 

зумовлюється не стільки політичним режимом, скільки ставленням до нього населення, а 

розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності Національної поліції, з огляду 
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на зміни в соціально-економічних і політико-правових умовах функціонування всієї 

системи МВС України, зумовлює необхідність теоретичного узагальнення та осмислення 

норм чинного законодавства і результатів досліджень, що стосуються контролю за 

діяльністю поліції зарубіжних країн. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ  

У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Сучасні умови розбудови української державності висувають нові вимоги до 

особистості як суб’єкта правового процесу, потребуючи насамперед усвідомлення 

характеру і змісту культурно-правових трансформацій як основи для виявлення власної 

активності та творчого самовираження. 

На кожному етапі свого розвитку особистість досягає успішності, коли виступає як 

цілісний суб’єкт, що уможливлюється станом самостановлення, самовдосконалення. Одна 

з ментальних особливостей української духовності – індивідуально-моральнісна 

орієнтація – чітко проявлялася вже в тих правових документах, які в різні часи домінували 

в українських землях. Варто зазначити, що на відміну від правових норм ряду народів, 

починаючи з Риму та інших, де головними завжди були закони, які виражали в основному 

інтереси пануючих верств, в Україні ще з часів «Руської правди» та Литовського статуту, 

не говорячи вже про поширене звичаєве право, в центрі законодавства була ідея 

суверенності особистості [3]. Саме тому так звичним для України став принцип, який 

свого часу сформулював Григорій Сковорода: кожна людини – «мікрокосм». Тому, 

будуючи державність в наші дні, ми повинні враховувати саме індивідуальність, 

виховувати її відповідальність за свої вчинки та діяння, а для цього необхідно озброїти її 

знаннями як власної історії, так і сучасної правової культури та її світових провідних 

тенденцій. 

Становлення людини нового типу, «людини, що долає вузькі кордони національної 

держави і визнає будь-яке людське створіння сусідом, а не варваром, людини для якої 

дім – весь світ» [4, с. 368], людини, що досягла гармонійного поєднання власного Я з 

навколишнім світом – одне з головних завдань сучасної психолого-педагогічної науки. 

Особистість – це динамічна організація внутрішніх психологічних систем, що 

формує й інтегрує програми діяльності, але сама до цієї діяльності не зводиться. 

Особистість має структуру (стійке сполучення тенденцій і характеристик людини), 

відносно стійку в часі життєву історію («сліди» минулих діяльностей) і життєві плани 

(проєкти майбутніх діяльностей). Як джерело індивідуальних розходжень, особистісна 

структура, у той самий час відповідає на стійкі, повторювальні форми поводження, 

забезпечує почуття безперервності в часі й сталості в різних ситуаціях [1]. 

Процес формування особистості досить складний і негарантований. Він нерозривно 

пов’язаний з проблемою цінностей та конфліктів, які можуть виникати в цій царині. Отже, 

потреба духовного пошуку спонукає людину до ризикованих нових шляхів реалізації своєї 

природи. Тоді вірогідним і може стати ситуація конфлікту, коли відбувається зіткнення 

протилежних несумісних мотивів, інтересів, тенденцій у свідомості людини, що 

зумовлюють поштовхи до відчутних психологічних криз як поворотних моментів у період 

переходу від однієї системи цінностей до іншої. Джерела такого роду проблем психологи 

знаходять як в особистісних, так і в соціальних процесах, а їх сутність розкривається 
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культурним змістом, який містить потенціал, що здатен знімати протиріччя між 

природним та соціальним в людині. 

Найперше з чим стикається людина в процесі становлення особистісного зросту, – 

це спроба самовизначення, будова власної незалежності та проблема вибору власного 

шляху становлення. В цьому процесі випробовується внутрішня сила людини, 

розкриваються всі її можливості, готовність до ствердження власної самобутності, 

збереження її внутрішньої цілісності при гармонізації зовнішніх стосунків. Ставши на цей 

шлях випробовування, індивід може стани особистістю або, не змігши подолати суспільні 

протидії, відмовиться від нього. У цій боротьбі завжди випробовуються цінності. 

У традиційній вітчизняній культурі існує така ієрархія цінностей: 

– завжди переважають термінальні та моральні цінності (сенс буття, доброчинність, 

моральність, прагнення до добра, турбота про інших, щастя інших тощо); 

– інструментальним та прагматичним цінностям відводиться другорядне місце; 

– гедоністичні цінності вважаються чимось допоміжним, обслуговуючим вищі 

рівні ціннісної ієрархії. 

Подоланню стресових і кризових ситуацій сприяє творчість – конструктивна 

діяльність, спрямована на створення нового, більш досконалого і відповідного ідеалам, 

цінностям, потребам людини. Основою творчості є пізнавальна діяльність, результатом 

якої стає відкриття і винахід. Відкриття встановлює раніше невідомі закономірності, 

явища, риси, ефекти, які зі свого боку вносять коріння зміни в систему сучасних 

цінностей. Винахід пов’язаний з використанням відкриття або вже відомих законів для 

створення нових систем культурних цінностей чи їх компонентів. В процесі творчості не 

просто виникають нові речі та явища, але і здійснюється розвиток сутнісних вил людини, 

які перетворюють не тільки зовнішнє середовище, а й саму особистість [2]. 

Усвідомлення внутрішнього досвіду особистості як безперервного плинного 

процесу та прийняття його суспільством виступає головною умовою інтеграції людини в 

цілісний повноцінно функціонуючий організм. Відчуття її психологічної безпеки в 

культурно-правовому оточенні, що ґрунтується на світоглядно-філософських традиціях 

вітчизняної та світової культури, дозволить особистості більш успішно адаптуватися до 

обставин і запитів сучасного суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

Становлення української державності та інтеграція України у світове і європейське 

співтовариство передбачають орієнтацію на особистісний та професійний розвиток 

особистості та визначають завдання підготовки висококомпетентних фахівців. Особливо 

актуальне це питання тоді, коли мова йде про тих, чий професійний обов’язок захищати 

Батьківщину та її громадян. На сьогодні від професіоналізму правоохоронців залежить 

ефективність і якість охорони інтересів держави та її громадян. 

Співробітникам правоохоронних органів доводиться працювати за таких умов, як 

небезпека і надзвичайна динаміка розвитку подій, висока відповідальність за наслідки 

прийнятих рішень, дефіцит часу та інформації, необхідність негайного вирішення завдань, 

що вимагають нестандартного, творчого підходу тощо. Усе це позначається на ефективності 

й характері професійного становлення працівників правоохоронних органів, особливо, на 

початкових етапах їхньої службової кар’єри, у перші роки служби. Окрім того, останніми 

роками правоохоронці беруть активну участь у виконанні складних бойових завдань на 

Сході України, що призводить до нервово-психічного перенапруження в умовах 

надзвичайно високих психологічних та фізичних навантажень. 

Основним фактором професійного розвитку є внутрішній світ людини, її активність 

та потреба в самореалізації [7; 9; 10]. Наявність в особистості достатнього індивідуального 

ресурсу професійного розвитку забезпечує можливість її професійного становлення, успіх 

при цьому визначається не стільки самими ресурсами, але й тим, наскільки продуктивно 

вони використовуються [4]. 

Заслуговує на увагу той факт, що в психологічній літературі поняття «професійний 

розвиток» і «професійне становлення» часто ототожнюють. Однак, на думку деяких авторів, 

поняття «професійне становлення» є ширшим [2; 6]. Так, термін «професійний розвиток» 

можна тлумачити в широкому і вузькому значенні. У широкому значенні воно включене в 

поняття «професіоналізація особистості» і означає зміну психологічних структур 

особистості, пов’язану із засвоєнням людиною професійних знань, умінь, навичок, ідеалів і 

цінностей тощо. У вузькому – поняття «професійний розвиток» використовується для 

акцентування уваги на психологічній складовій процесу професійного становлення людини 

і означає становлення і розвиток професійної самосвідомості. 

Зарубіжні науковці (D.W.Bray, D.T.Hall, A.Howard, M.London, P.H.Mirvis, E.M.Moon) 

стверджують, що професійне становлення особистості здійснюється завдяки особливим так 

званим метанавикам (meta-skills), до яких належать: швидке освоєння нових способів 

навчання і самонавчання, розвинена здатність до саморефлексії, висока адаптивність, 

високий рівень самоефективності (усвідомленої здатності справлятися з різними кризовими 

ситуаціями в професійній діяльності) тощо. 

Спираючись на погляди Е.Ф. Зєєра, зазначимо, що професійне становлення 

працівників правоохоронних органів – це формування їх професійної спрямованості, 

компетентності, соціально значущих та професійно важливих якостей та їх інтеграція, 
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готовність до постійного професійного зростання, пошук оптимальних прийомів якісного і 

творчого виконання службової діяльності відповідно до індивідуально-психологічних 

особливостей правоохоронця. Зважаючи на зазначене, складовими професійного 

становлення правоохоронця є: спрямованість особистості (мотиви, ціннісні орієнтації, 

професійна позиція, соціально-професійний статус); професійна компетентність –

сукупність професійних знань, умінь, способів виконання професійної діяльності; 

професійно важливі якості – це психологічні якості особистості, що визначають 

продуктивність діяльності; професійно значимі психофізіологічні властивості (зорово-

рухова координація, окомір, нейротизм, екстраверсія, реактивність тощо) [5]. 

Якщо говорити про професійне становлення, як про значну частину онтогенезу 

людини, яка охоплює період від початку формування професійних намірів до завершення 

професійного життя, то професійне становлення правоохоронців є також складним 

довготривалим процесом, який передбачає не лише поступовий перехід від одного етапу 

професійного розвитку до іншого, а й накопичення як зовнішніх, так і внутрішніх протиріч 

особистості. Необхідність відповідати сучасним вимогам до особистісного та професійного 

розвитку зумовлює виникнення внутрішніх конфліктів, напруженості, руйнування власних 

уявлень про цінності та ідеали, внаслідок чого настає криза професійного становлення. 

Натомість, Л.М. Мітіна кризу професійного становлення пов’язувала з виникненням 

протиріч між Я-діючим, Я-відображеним і Я-творчим [7]. 

Отже, криза професійного становлення співробітника правоохоронних органів – це 

психологічний феномен, поява якого зумовлена суперечністю між потребою правоохоронця 

в подальшій професійній самореалізації та неможливістю здійснювати її в тому вигляді і 

формі, в якому це відбувалось раніше, при цьому в особистості недостатньо способів 

ефективного подолання труднощів професійного розвитку. Криза характеризується змінами 

у сфері професійних цінностей, мотивації праці, професійної самосвідомості, ревізією 

власної Я-концепції, незадоволеністю собою і своїм професійним статусом, зниженням 

рівня якості виконання службових обов’язків тощо.  

Детермінуючими факторами виникнення кризи професійного становлення 

правоохоронців є: труднощі професійної адаптації, розбіжність професійних очікувань і 

реальності; соціально-економічні умови; перехід на нову посаду, атестація, отримання 

чергового звання; поглиненість професійною діяльністю; вікові психофізіологічні зміни; 

специфіка служби (агресивність комунікативного середовища, великі фізичні і психічні 

навантаження, висока відповідальність за прийняті рішення, загроза життю і здоров’ю 

працівника, жорстко регламентована модель поведінки правоохоронця); гендерні 

стереотипи в правоохоронних органах тощо. 

Переживання кризи правоохоронцями призводить, з одного боку, до гострих та 

хронічних психогенних емоційних станів, а з іншого – до зниження ефективності 

правоохоронної діяльності, її продуктивності, надійності і, як наслідок, може стати 

причиною порушення законності при виконанні службових обов’язків або стати 

передумовою професійної деформації особистості, суїциду тощо. 

Способи виходу з кризи можуть бути різними. Професійно-нейтральне ставлення 

особистості до кризи призводить до професійної стагнації співробітників правоохоронних 

органів, байдужості і пасивності. Особистість намагається реалізувати себе поза 

професійною діяльністю: в побуті, різного роду хобі тощо. Деструктивні наслідки кризи 

виражаються в професійній апатії, пияцтві, безділлі тощо. Конструктивний вихід 
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передбачає підвищення професійної кваліфікації співробітника, пошук нових способів 

виконання діяльності, зміну професійного статусу, місця роботи і перекваліфікацію. 

Людина, яка перебуває в постійному пошуку нових, більш ефективних способів виконання 

діяльності, підвищуючи свою кваліфікацію, прагне реалізувати себе в роботі та має більше 

шансів на успішне подолання кризи. Такий спосіб вимагає від працівника прояву 

наднормативної професійної активності, здійснення вчинків, які прокладають новий шлях 

для його професійного розвитку. Отже, лише у випадку конструктивного вирішення кризи 

відбувається перебудова психологічної структури працівника, стимулюється професійний 

розвиток, внаслідок чого особистість піднімається на більш високий рівень розвитку. 

До основних факторів, що сприяють успішному професійному становленню 

співробітника правоохоронних органів, належать: високі адаптаційні можливості 

працівника, позитивні стосунки з колегами та керівництвом, наявність необхідних 

практичних знань, умінь і навичок, підвищення кваліфікації, професійна мотивація, 

сприятливі матеріально-економічні умови служби, теплі взаємини в родині тощо. 

Таким чином, професійне становлення досягається в процесі і в результаті розвитку 

здібностей, професійно важливих і особистісно-ділових якостей, акмеологічних інваріантів 

професіоналізму, рефлексивної організації і культури, творчого та інноваційного 

потенціалу, мотивації досягнень, розкритті потенціалу і наявності сильної і адекватної 

мотивації [1; 3]. Критеріями професійного становлення професіонала є професійна 

продуктивність, професійна ідентичність та професійна зрілість [8]. 
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О. О. Приходько, 

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та 

проблем запобігання злочинності ДНДІ МВС України, здобувач ДНДІ МВС України 

 

ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ В ЧАСТИНІ  

ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ РЕКЛАМИ 

 

Реклама є одним з ключових елементів сучасної економіки. Її називають двигуном 

торгівлі, і дійсно, роль реклами для розвитку внутрішніх ринків важко переоцінити.  

Реклама відіграє важливу роль у становленні людської свідомості. Те, яких обертів 

вона набирає сьогодні, та те, як вона проникає в усі сфери суспільного життя людини, – 

актуалізує потребу розуміння механізмів впливу на споживачів. Сучасні тенденції 

розвитку суспільства дозволяють нам говорити про посилення значення інформації та 

комунікації, що зі свого боку визначає рекламну діяльність як один із механізмів ринкової 

економіки. 

Основним інструментом регулювання відносини, що виникають у процесі 

рекламної діяльності, а також виробництва, розповсюдження та споживання реклами, є 

законодавство України. 

Законодавство України про рекламу складається із Законів України «Про 

рекламу» [1], «Про захист від недобросовісної конкуренції» [2] та інших нормативних та 

підзаконних актів, присвячених, як загальним питанням рекламної діяльності, так і 

особливостям окремих видів реклами. 

Засади рекламної діяльності в Україні визначає Закон України «Про рекламу», він 

також регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та 

споживання реклами. 

Сьогодні реклама є одним з елементів просування послуг, що сприяють розвитку 

конкуренції. Зі свого боку завданням державного регулювання є створення правового 

поля, у межах якого конкуренція буде добросовісною, тим самим матиме за мету 

реалізовувати норми Закону України «Про рекламу» (ст. 7) [1]: законність, точність, 

достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди; 

не підривати довіру суспільства до реклами та відповідність принципам добросовісної 

конкуренції; не використовувати інформацію або зображення, які порушують етичні, 

гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності; враховувати особливу 

чутливість дітей і не завдавати їм шкоди. 

У системі державного контролю у сфері рекламної діяльності згідно із Законом 

України «Про рекламу» за способом правового регулювання правил поведінки можна 

виділити такі норми права: 

– уповноважуючі, наприклад, це ті норми, що визначають контроль за дотриманням 

законодавства про рекламу (ст. 26); 

– зобов’язуючі, наприклад, певні загальні вимоги до реклами, де говориться про те, 

що реклама повинна бути достовірною та добросовісною (ст. 7); 

– забороняючі, наприклад, у ст. 8 Закону України «Про рекламу» йдеться про те, 

що забороняється у рекламі подавати відомості або закликати до дій, які можуть 

спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або 

життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки (п. 1); 
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положення ст. 8 Закону України «Про рекламу» містять певний перелік вимог до реклам, 

які заборонені; забороняється прихована реклама (ст. 9). 

Безумовно, фактична реалізація законодавства з регулювання рекламної діяльності 

неможлива без державних контролюючих органів, що здійснюють контроль за 

порушеннями у сфері рекламної діяльності. У сфері рекламної діяльності контролюючий 

орган, який би здійснював державне управління, відсутній, тому контролюючі 

повноваження розподілені між незалежними і не пов’язаними між собою органами. Це 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, Антимонопольний комітет 

України і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Два перших 

також уповноважені притягати порушників до адміністративної відповідальності. 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про рекламу» контроль за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів – щодо захисту прав споживачів реклами, 

здійснюють Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) та її територіальні органи, які мають 

право: вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення 

виявлених порушень вимог законодавства; вимагати припинення дій, що перешкоджають 

здійсненню державного контролю; надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та 

розповсюджувачам реклами обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень; 

приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання 

порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження; 

приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами. 

З огляду на наведене, в законодавстві передбачена можливість досить широкого та 

ретельного контролю за рекламною діяльністю, встановлена адміністративна 

відповідальність за порушення в цій сфері. 

Зокрема, відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть: 

1) рекламодавці, винні: у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої 

заборонено законом; у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної 

для виробництва реклами; у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом; у 

недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами; у порушенні порядку 

розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно; 

2) виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами; 

3) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку 

розповсюдження та розміщення реклами. 

За даними Держпродспоживслужби, за результатами проведеного контролю у 

2018 році виявлено 2190 порушень, у тому числі 1806 – у сфері зовнішньої реклами, 133 – 

у сфері внутрішньої реклами; 24 – на телебаченні та радіо, 135 – у друкованих засобах 

масової інформації та 92 – на транспорті. Найбільше порушень вчинено при 

розповсюдженні реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 284. За 

результатами розгляду справ територіальними органами Держпродспоживслужби 

накладено штрафних санкцій на суму 2,83 млн грн, надано для виконання 412 приписів 

про усунення порушень законодавства про рекламу, прийнято 47 рішень про визнання 

реклами недобросовісною, прихованою та 244 рішення про зупинення розповсюдження 

реклами [3]. 

Держава як гарант у сфері реклами створює режим захисту споживачів від 

недобросовісної і недостовірної реклами і, як наслідок, недобросовісної конкуренції, 
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забезпечуючи при цьому економічну і соціальну стабільність ринку реклами. 

Отже, можна зробити висновок, що реклама є невід’ємним атрибутом життя в 

сучасному суспільстві. Вона має відповідати вимогам Закону України «Про рекламу». 

Також слід зазначити, що державне регулювання у сфері рекламної діяльності потребує 

вдосконалення поглиблення та розширення. 
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ОПРИЛЮДНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ 

ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯК ЗАСІБ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН ЗДІЙСНЮВАТИ КОНТРОЛЬ  

У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Однією з найбільших загроз на шляху побудови правової демократичної держави є 

явище корупції. Відповідно до ч. 5 ст. 8 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції кожна Держава-учасниця прагне у належних випадках і згідно з 

основоположними принципами свого внутрішнього права, запроваджувати заходи й 

системи, які зобов’язують державних посадових осіб надавати відповідним органам 

декларації, inter alia, про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та про 

суттєві дарунки або прибутки, у зв’язку з якими може виникнути конфлікт інтересів 

стосовно їхніх функцій як державних посадових осіб [1]. Імплементація положень 

вказаної Конвенції в національне законодавство була пов’язана зі створенням системи 

декларування посадових осіб органів публічної влади та тих, що займають інше 

відповідальне становище, з метою підвищення прозорості і попередження конфлікту 

інтересів. 

Як справедливо вказують О. М. Литвинов і Є. О. Гладкова, як показує світова 

практика, для вирішення проблеми корупції в Україні конче треба забезпечити прозорість 

діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування, створення 

сприятливих умов для розвитку економічного добробуту, залучення громадськості до 

проведення моніторингу та контролю діяльності державних органів під час ухвалення 

політично важливих рішень і застосування міжнародних стандартів у роботі всіх 

державних органів [2, с. 107]. 

Розвиток інформаційних технологій дає змогу використовувати нові, невідомі 

раніше, засоби протидії корупції [3, с. 63], застосування яких дозволяє значно підвищити 

ефективність досягнення належного стану доброчесності у державі. До таких заходів 

належить і ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Отже, значення подання і 

оприлюднення вказаного виду декларацій дозволяє одночасно досягти трьох цілей: 

підвищити рівень прозорості і відкритості в певних сферах публічного управління; 

створити позитивну і негативну моделі поведінки посадових осіб, додержання кожної з 

яких тягне за собою певні правові наслідки; залучити широкі верстви громадськості і 

засоби масової інформації до здійснення демократичного цивільного контролю за 

функціонуванням системи публічного управління. 

Подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, є свідоцтвом реалізації Україною своїх 

міжнародних зобов’язань у сфері запобігання корупції та ознакою її прагнення 

побудувати правову демократичну державу. 

Правова природа декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, – це роль та місце вказаних декларацій у системі правових 
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засобів запобігання корупції. Підвищення ефективності реформування системи 

публічного управління потребує формування високопрофесійного кадрового корпусу 

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Виникає 

необхідність запровадження позитивної моделі поведінки посадової особи. Така модель 

включає: відсутність конфлікту інтересів; відповідність між офіційним грошовим 

забезпеченням та наявними розходами; відсутність фінансових загроз, які можуть 

виступати чинниками впливу на посадову особу.  

Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, виконують подвійну роль у системі фінансового контролю. По-перше, 

такі декларації дозволяють громадянському суспільству здійснювати громадський 

контроль за доброчесністю посадових осіб. По-друге, такі декларації можуть 

використовуватися для отримання правоохоронними органами необхідної оперативної 

інформації. 
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НАСЛІДКИ НАСИЛЬСТВА В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

У КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДИТИНИ 

 

Насильство в учнівському середовищі – надзвичайно складна проблема, що 

призводить до значних соціальних і психологічних наслідків для всіх сторін цього 

процесу: кривдника, потерпілого, спостерігачів, педагогів і батьків. Наслідками 

негативних явищ в учнівському середовищі можуть бути різні ситуації та явища, які 

виходять далеко за межі закладу освіти та впливають на оточення дитини, на її майбутнє 

життя. Ці наслідки можуть виявлятися як одразу (так звані «прямі» або «наближені»), так 

і через довготривалий час («віддалені»). 

Найважче наслідки насильства та булінгу позначаються на жертві. Насильство 

впливає на власний образ «Я» дитини, занижується самооцінка, вона починає уникати 

стосунків з іншими людьми, іноді однокласники не хочуть дружити з жертвами 

насильства, адже бояться самі стати жертвами, дитина може жити за «програмою 

невдахи». Також у жетрв насильства високий ризик розвитку нервово-психічних і 

поведінкових розладів: невротичні, депресії, порушення сну й апетиту та можливе 

формування посттравматичного стресового синдрому. Адже виникає порушення у 

розвитку ідентичності, тривалий стрес породжує почуття безнадійності і безвихідності, 

що може провокувати думки про суїцид [2]. 

До наближених наслідків належать фізичні травми, ушкодження, а також нудота, 

головний біль, втрата свідомості. Окрім зазначених ознак, у дітей може з’являтися 

крововилив в очні яблука. До найближчих наслідків належать також гострі психічні 

порушення у відповідь на будь-який вид агресії, особливо на сексуальну. Ці реакції 

можуть проявлятися у вигляді прагнення кудись бігти, сховатися або глибокої 

загальмованості, зовнішньої байдужності. Однак в обох випадках дитина охоплена 

найгострішим переживанням страху, тривоги і гніву. У дітей старшого віку можливий 

розвиток важкої депресії з почуттям власної неповноцінності. 

Серед віддалених наслідків насильства виділяються порушення фізичного і 

психічного розвитку дитини, різні соматичні захворювання, особистісні та емоційні 

порушення, соціальні наслідки (агресія, поширення алкоголізму й наркоманії через 

замовчування випадків насильства) [1]. 

Наслідки насильства та булінгу для жертви відображаються на якості навчання й 

успішності. Знижується пізнавальна спроможності, може з’явитися відчуття страху 

відвідувати заклад освіти. Учні, які потерпали від насильства, можуть стати агресивними 

стосовно слабших (молодших дітей, братів (сестер), тварин тощо). Через недостатню 

соціалізацію можуть відчувати обмеженість у розвитку комунікативних навичок, 

несформованість суспільних цінностей, і, як наслідок, вони часто залишаються самотніми. 

У дітей, які стали мішенню булінгу, може проявлятись девіантна поведінка – схильність 

до правопорушень, формування алкогольної, тютюнової чи наркотичної залежності.  

Наслідки насильства в учнівському середовищі для жертви можуть бути: 

− зниження якості навчання; 
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− підвищення рівня прояву агресії та перенесення її на інших; 

− відсутність друзів, комунікативних навичок, усамітнення; 

− схильність до нервово-психічних розладів та депресії; 

− фізичне нездужання психосоматичного походження; 

− занижена самооцінка; 

− прояви девіантної поведінки. 

Досвід насильства та булінгу деструктивний і для кривдників. Вони не рідко 

потрапляють у ситуації, де проявляється насильстиво та порушуються закони, що має 

негативні наслідки у дорослому житті та гальмує їхню соціалізацію. Цей досвід 

призводить до озлобленних почуттів, обмеження можливостей для емпатійних і близьких 

відносин, у кінцевому підсумку – до деструктивних, асоціальних рис особистості. 

Наслідками для кривдників можуть бути прояви асоціальної поведінки: зловживання 

алкоголем, наркотиками, паління або інша небажана поведінка. 

Наслідки насильства в учнівському середовищі для кривдника: 

 проблеми у стосунках з однолітками та дорослими; 

 надмірна агресія; 

 прояви асоціальної поведінки; 

 неблагополучне майбутнє; 

 недостатня соціалізація; 

 асоціальні риси особистості. 

Щодо наслідків насильства для спостерігачів, то такі діти також зазнають значних 

психічних травм. Спостерігачі отримують досвід безсилля перед владою натовпу або 

сильнішого, сорому за свою легкодухість, оскільки не наважуються заступитися і 

підтримували цькування через страх виявитися наступною жертвою. У тих, хто стає 

свідками насильства та булінгу, нерідко виникає переконання, що насильницькі дії – це 

нормально. Спостерігачі страждають від відчуття безпорадності, часто потерпають від 

депресивних станів чи перезбудження. Іноді намагаються менше відвідувати заклад 

освіти [3]. 

Наслідки насильства в учнівському середовищі для спостерігачів (свідків): 

 досвід безсилля перед владою натовпу чи сильнішого, сорому за свою 

легкодухість; 

 відчуття безпорадності; 

 депресивний стан чи перезбудження; 

 небажання відвідувати заклад освіти. 

Наслідки насильства масштабні і для закладу освіти. Коли насильницькі дії 

продовжуються, і керівництво закладу освіти та педагогічний колектив не вживають 

заходів, то це впливає на все освітнє середовище. Дітям та підліткам важко навчатися, 

вони не люблять відвідувати заклад освіти. Учні почуваються незахищенимиу школі – 

формується середовище страху та неповаги. Багато свідків насильства з числа учнів не 

повідомляють про подію педагогам і не розповідають батькам, оскільки сумніваються в 

прийнятті дієвих заходів та забезпеченні їх безпеки. Крім того, для більшості учнів, 

особливо підлітків, повідомлення про насильство рівнозначно визнанню власної 

слабкості, невміння справлятися з труднощами, що не схвалюється однолітками і 

загрожує відкиданням та покаранням. 
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Насильство над дітьми призводить до: 

 соматичних наслідків – таких як головний біль, біль у спині та животі; 

 психологічних розладів (депресія, поганий настрій, нервозність, почуття 

самотності й думки про суїцид); 

 психологічної дезадаптації – неспроможність сформуватись повноцінному 

індивіду, який би відповідав вимогам суспільства; 

 розвитку стійких моделей асоціальної поведінки, серед яких – агресія, 

насильство; 

 поширення алкоголізму та наркоманії через замовчування випадків 

насильства [4]. 

Часто зустрічається ситуація, коли у відповідь на насильство діти відповідають 

насильством. Щоб протистояти кривдникові, вони вдаються до самооборони, звертаються 

за допомогою до друзів або старших братів чи сестер, рідше – до батьків і вчителів. 

У відповідь на словесні образи або вимагання діти можуть відповідати асиметрично – 

застосувати фізичне насильство, що більшою мірою характерно для хлопчиків. З метою 

самооборони дівчата можуть вдатися до непрямого насильства. При рівності сил 

(фізичних і моральних) насильство може припинитися, якщо кривдник переконається у 

тому, що не може залякати і деморалізувати жертву. Однак в більшості випадків 

насильство буває направлене на тих, хто не може надати належної відсічі. 

Коли насильство не припиняється і періодично повторюється, у спостерігачів 

виникає бажання асоціювати себе більше з силою (кривдником), ніж зі слабкістю 

(жертвою); вони знаходять різні виправдання насильства, звинувачують у ньому жертву. 

Повторювані сцени насильства притупляють почуття жалю у очевидців, формують 

толерантність до агресії. Подібні переживання погіршують соціально-психологічний 

клімат в класі, і в цілому у закладі освіти та негативно впливають на взаємини між 

учнями. Атмосфера у школі стає відчуженою й жорстокою. Без надання відповідної 

допомоги учасникам насильства, викорінити його неможливо [3; 4]. 

Іноді, стикаючись з насильством серед учнів, деякі педагоги і керівники закладів 

освіти займають позицію невтручання, вважаючи конфлікти в дитячо-підлітковому 

колективі нормальним і неминучим явищем, необхідним для виховання характеру, 

життєстійкості, вміння відстоювати свої погляди, постояти за себе та бути готовими до 

труднощів у дорослому житті. Потурання незначним насильницьким діям, як правило, 

призводить до його переродження у систематичний і жорсткий булінг не тільки слабших 

учнів, але й учителів. 

Насильство в учнівському середовищі також негативно позначається на 

педагогічному колективі. Брак необхідних знань, навичок і належної підтримки з боку 

керівництва та батьків змушує вчителів витрачати багато часу і сил на вирішення окремих 

випадків насильства серед учнів, що не завжди сприяє тривалому та стабільному 

поліпшенню ситуації. Не отримуючи позитивних результатів та не відчуваючи себе в 

безпеці, учителі втрачають мотивацію до педагогічної діяльності, вважають за краще 

зовсім не помічати прояви насильства серед учнів та з боку інших педагогів [3]. 

Нездатність або небажання освітньої організації впоратися з проявами насильства 

призводить до конфліктів з батьками та їх відчуження від школи. Батьки перестають 

відвідувати батьківські збори, брати участь у житті закладу освіти, не зумівши вирішити 

проблему в одному колективі, переводять учня в інший. Численні негативні наслідки 
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насильства для всіх залучених до нього сторін визначають необхідність планування та 

впровадження комплексної стратегії щодо його запобігання й подолання. 

Подолання наслідків насильства має здійснюватись комплексно, із залученням 

самих здобувачів освіти, батьків, педагогічних керівників і громади; забезпечений 

взаємозв’язок політики, законодавства та практики; визначені індикатори насильства і 

дотримання принципів прав людини з урахуванням їх універсального характеру та 

культурних традицій. В основі такого підходу лежить принцип дотримання прав людини в 

сфері освіти. Він передбачає право кожного на отримання якісної освіти та повагу прав 

людини. Заснований на повазі прав людини підхід розширює доступ до освіти, підтримує 

різноманіття, рівні можливості учасників освітнього процесу, не допускає дискримінації.  

Повага до прав людини сприяє соціальному та емоційному розвитку дітей, визнає 

їх людську гідність і основні свободи, без яких неможливо в повній мірі розкрити їх 

потенціал. Повага до прав людини закладає фундамент культури миру, яка передбачає 

виховання поваги до відмінностей між людьми, що є вирішальною умовою протидії 

насильству. Послідовне дотримання прав людини – запорука створення безпечного 

освітнього середовища, в якому з повагою ставляться до кожного, дотримуються прав 

людини, сформовано здорову і дружню атмосферу, освітній процес не тільки приносить 

користь учителям і учням, а й задоволення. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ  

ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ 

 

Згідно з Конституцією України кожен має право на безпечне для життя і здоровʼя 

довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Важливою 

складовою довкілля є ліси України, які за своїм призначенням і розміщенням виконують 

переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції, 

забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах. Україна займає 9-те місце у Європі 

за площею лісів та 6-те місце за запасами деревини. 

У сучасних умовах зростає увага суспільства й влади до лісового сектору. 

Зауважимо, що, оцінюючи якість людського життя, організація ООН з питань освіти, 

науки та культури розглядає до тридцяти одного показника, п’ятнадцять з яких, у тому 

числі забезпеченість киснем, водою і харчами, кліматичні умови, збереженість фауни і 

ґрунтів, наявність деревини, тісно пов’язані з лісами [1, с. 3]. Деревина з року в рік стає 

усе більш затребуваним і дефіцитним ресурсом. Понад 3 млрд людей використовують 

деревину як паливо, приблизно для 2 млрд. людей ліс – це засіб для існування та їхній 

основний дохід, 750 млн живуть у них [2]. 

Актуалізується розуміння найважливішої – екологічної – ролі лісів, що знайшло 

своє відображення у швидкому збільшенні площі лісових природно-заповідних територій, 

розширенні обсягів робіт зі створення нових лісів. Забезпечення якості життя й здоров’я 

населення, створення безпечних умов існування, значною мірою залежить від вирішення 

проблем збереження та поліпшення якості лісового фонду України. Вимогою часу є 

протидія незаконним порубкам та іншим кримінальним правопорушенням у сфері 

лісового господарства та лісозаготівлі, які завдають значної шкоди довкіллю і ставлять під 

загрозу в цілому сталий розвиток України. 

З низки причин у кількість зареєстрованих потрапляє лише третина фактично 

вчинених розкрадань у лісовому секторі економіки країни. Їх висока латентність 

детермінована зростаючою криміналізацією лісової галузі України. Дедалі більша 

кількість подібних злочинних діянь вчиняються на особливо охоронюваних природних 

територіях. У кримінальну діяльність, пов’язану з розкраданням лісодеревини, 

залучається дедалі більше громадян. 

Це свідчить про істотне збільшення суспільної небезпеки розкрадань лісодеревини 

в ситуації, коли нормативно-правова база недостатньо ефективно регулює відносини у 

сфері використання лісу, а діяльність природоохоронних і правоохоронних органів 

вимагає удосконалення. На підставі цього необхідно досліджувати характеристики 
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злочинності, пов’язаної з розкраданням лісодеревини, причини та умови її виникнення, а 

також розробити комплекс заходів щодо протидії їй. Осмислити кримінологічну природу 

явища незаконної порубки лісу, розкрити його причини та наслідки для природного 

середовища, надати кваліфікацію за Кримінальним кодексом України, звернути увагу на 

питання розмежування незаконної порубки лісу та порубок декоративних дерев у садах та 

розплідниках; незаконних рубок та знищення або пошкодження лісових масивів; 

відмежування незаконної порубки лісу від умисного знищення або пошкодження 

територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду.  

В останні роки спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості випадків 

незаконних вирубок зелених насаджень у населених пунктах. Це спричиняє виникнення 

пов’язаних з ними соціальних конфліктів громади з місцевою владою та забудовниками. 

Водночас питання кримінально-правового захисту зелених насаджень залишаються 

недостатньо врегульованими, оскільки спеціальної норми, яка б передбачала 

відповідальність за їх вирубку, у чинному КК України немає. А тому необхідно 

розмежувати незаконні порубки лісу та незаконного видалення зелених насаджень у 

межах населених пунктів. 

Становлення, розвиток та здійснення державного контролю у лісовому 

господарстві відбувається досить повільно, долаючи певні перешкоди. Однією з основних 

причин наростання негативних явищ у лісовій галузі є критичне зниження ефективності та 

дієвості механізмів контролю, яке відбувається на фоні низької якості нормативно-

правового регулювання [3, с. 3]. 

Як зазначають експерти Експертної місії ЄС TAIEX, однією з найбільших проблем 

інституційної організації лісової галузі України є зосередження усіх функцій галузі, 

включаючи розробку політики, моніторинг, контроль та управління, в одному органі – 

Держлісагентстві. 

Держлісагентство та підпорядковані йому підприємства відповідають за розробку 

основної частини політики та законодавства, планування лісоуправління, видають 

лісорубні квитки, здійснюють моніторинг та охорону лісів, а також управляють лісами та 

заготівлею деревини у 73 % лісів України. Вказана інституційна структура неминуче 

створює конфлікт інтересів і значно схильна до корупції. 

Внаслідок зосередження у Держлісагентстві більшості повʼязаних з лісовим 

господарством функцій ця організація укомплектована найкваліфікованішими кадрами 

лісової галузі в Україні. І навпаки, потенціал на міністерському рівні з питань лісової 

галузі залишається надзвичайно слабким і розпорошеним [4, с. 8–9]. 

Встановлено, що лісовий фонд України перебуває у різному відомчому 

підпорядкуванні. Детермінуючий комплекс незаконної порубки лісу складається з 

організаційно-управлінських, економічних, нормативно-правових та соціально-

психологічних криміногенних чинників, що діють у сфері організації та ведення лісового 

господарства та лісозаготівлі. Організаційно-управлінські чинники загалом можна звести 

до декількох взаємопов’язаних системних проблем лісогосподарської галузі: державна 

монополія на спеціальне використання лісових ресурсів; відсутність єдиної системи 

ведення лісового господарства та управління ним; неефективний контроль за 

дотриманням вимог законодавства при заготівлі, перевезенні, зберіганні та реалізації 

деревини [5, с. 184]. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ КАМЕРАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК 

  

Відповідно до ст. 75 ПК України процедури податкових перевірок передбачають їх 

диференціацію за низкою критеріїв, зокрема, залежно від обсягу перевіреної інформації та 

місця проведення на камеральні, виїзні та невиїзні [1]. Камеральні податкові перевірки 

залишаються основною формою податкового контролю щодо перевірки правильності 

обчислення та сплати податків та зборів, адже вони відрізняються своєю масовістю через 

простоту організації та проведення. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у 

приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових 

деклараціях (розрахунках) платника податків [1]. З огляду на аналіз змісту ст. 75–76 ПК 

України можна виділити низку сутнісних характеристик її організації та проведення: 

1) об`єктом виступає податкова звітність, а предметом своєчасність подання 

податкових декларацій (розрахунків), своєчасність сплати узгодженої суми податкового 

(грошового) зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) 

у відповідних інформаційних базах; 

2) спрощений порядок організації та проведення (проводиться посадовими особами 

контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника / 

уповноваженої особи) або направлення на її проведення. При цьому згода платника 

податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не 

обов’язкова; 

3) здійснення перевірки зумовлено саме посадовими обов’язками посадових осіб 

контролюючого органу; 

4) встановлення строків, в межах яких здійснюється перевірка (проводиться лише 

протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання 

податкової декларації (уточнюючого розрахунку до неї), а якщо такі документи були 

надані пізніше – за днем їх фактичного подання. При цьому у разі виявлення 

арифметичних та/або методологічних помилок (порушень) у звітних деклараціях по 

земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної 

власності та неотримання контролюючими органами протягом звітного податкового 

періоду (року) нових звітних або уточнюючих декларацій до зазначених звітних 

декларацій, камеральні перевірки проводяться після проведення камеральних перевірок 

звітних декларацій щомісяця протягом 30 календарних днів, які настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#n20
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5) є основним способом відбору з числа платників податків тих, діяльність яких 

потребує більш детального аналізу в процесі проведення документальних перевірок. За 

результатами проведеної камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій 

звітності, складають відповідні висновки, які направляють до структурних підрозділів 

контролюючого органу для прийняття подальших заходів, таких як, наприклад, 

проведення документальних перевірок. 

Коли йдеться про автоматичність проведення камеральної перевірки при поданні 

платниками податків податкової звітності, слід наголосити на одному моменті. Прийняття 

податкової декларації контролюючим органом не охоплюється безпосередньо змістом 

камеральної перевірки, оскільки є обов’язком контролюючого органу (п. 49.8. ст. 49 ПК 

України), і в цьому випадку податковий інспектор має перевірити лише наявність та 

достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів платника, передбачених п. 48.3 та 

п. 48.4 ст. 48 ПК України (наприклад: повне найменування, код платника згідно з ЄДРПО, 

податковий номер тощо) [1]. Інші показники, зазначені в поданій податковій звітності, 

перевіряються виключно після її реєстрації під час камеральної перевірки, і повноваження 

посадових осіб в цьому випадку є значно ширшими й охоплюють вже інше коло питань. 

Основними етапами камеральної податкової можна назвати такі: 

1) перевірка повноти надання платником документів податкової звітності; 

2) візуальна перевірка правильності оформлення документів податкової звітності 

(повнота, чіткість заповнення відповідних реквізитів); 

3) арифметичний контроль даних податкової звітності; 

4) перевірка обґрунтованості застосування відповідних ставок та податкових пільг; 

5) перевірка правильності розрахунку бази оподаткування (до уваги беруться дані, 

що містяться в інформаційних системах податкового органу, наприклад: АРМ «Пошук», 

АРМ «Облік платників», АІС «Галузь», АІС «Аудит», АІС «Розширений пошук у схемах, 

що використовуються суб’єктами господарювання з метою мінімізації об’єктів 

оподаткування та ухилення від сплати податків», ІС «Податковий блок» та інших 

програмах). 

Порушуючи питання щодо порядку проведення камеральної перевірки, хотілося б 

звернути увагу на такий момент, як отримання документів за запитом контролюючого 

органу. Відповідно до п. 20.1.6. ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право 

запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що 

використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу 

звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог 

законодавства, контроль за додержанням якого покладено на них [1]. Проте, як нами 

зазначалося, камеральна перевірка проводиться виключно на підставі даних, зазначених у 

податкових деклараціях (розрахунках). Відповідно до п. 85.1. ст. 85 ПК України 

забороняється витребування документів від платника податків будь-якими посадовими 

(службовими) особами контролюючих органів у випадках, не передбачених ПК України. 

Платник податків зобов’язаний надати посадовим особам контролюючих органів у 

повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий 

обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки. Тобто під час саме 

камеральної перевірки посадові особи контролюючого органу не мають права вимагати 

будь-які документи, окрім тих, які надаються платником при поданні податкових 

декларацій щодо розрахованих сум податкових зобов’язань та додатками до них. 
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Податкове законодавство РФ дещо ширше підходить до врегулювання цього 

питання. Так, відповідно до ч. 1 ст. 88 ПК РФ камеральна податкова перевірка 

проводиться на підставі податкових декларацій та документів, наданих платником 

податків, а також інших документів щодо діяльності платника, які є в базі даних 

податкового органу [2, с. 176]. 

Такий підхід, на наш погляд, є виправданим з огляду на те, що під час камеральної 

перевірки можуть бути виявлені помилки в податковій декларації (розрахунку) чи 

протиріччя з інформацією, що міститься в контролюючих органах. Саме тому вбачається 

доцільним розширення повноважень посадових осіб контролюючих органів під час 

камеральної перевірки через уточнення їх права, що в разі виявлення фактів, які свідчать 

про порушення платником податків чинного законодавства, посадова особа 

контролюючого органу готує звернення до платника щодо надання пояснення та 

документального їх підтвердження. При цьому витребування інформації, не пов’язаної з 

поданою податковою звітністю, заборонено. 
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БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  

ЯК ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ОБОРОНИ 

 

Додатковим джерелом фінансування потреб оборони можуть бути благодійні 

внески фізичних осіб та юридичних осіб, у тому числі і для утримання Сил спеціальних 

операцій. Таке додаткове джерело фінансування передбачене як Стратегічним оборонним 

бюлетенем України, так і Законом України «Про Збройні Сили України» (ч. 2 ст. 15). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 339 затверджено 

«Порядок фінансового забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної 

підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил за рахунок благодійних пожертв 

фізичних та юридичних осіб» [1]. Правовий режим благодійних внесків на потреби 

оборони визначається Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» [2]. 

Благодійником може бути будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа 

приватного права, у тому числі благодійна організація. Бенефіціарами благодійної 

допомоги можуть бути Міністерство оборони України, військові частини, військові 

навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України, державні органи та 

органи місцевого самоврядування, які повинні використати таку допомогу на оборонні 

завдання. 

Благодійну допомогу може бути надано або конкретній військовій організації за 

умови включення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій, або через певну 

благодійну організацію. Для надання благодійної допомоги через благодійні організації 

укладаються відповідні договори про співпрацю між Міністерством оборони України та 

певними благодійними товариствами, установами, фондами (п. 4 Порядку фінансового 

забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної підготовки, заходів з 

мобілізації та Збройних Сил за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних 

осіб). Від імені благодійної організації збором пожертв можуть займатися юридичні чи 

фізичні особи на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної 

організації. Це можуть бути також особи, які здійснюють публічний збір благодійних 

пожертв від власного імені, але на користь благодійної організації. Обов’язковою умовою 

є наявність контракту про благодійну діяльність з певною благодійною організацією. 

Можливою формою благодійної допомоги є також публічний збір пожертв. Такий збір 

можуть організовувати як благодійні організації, так і будь-які суб’єкти господарювання. 

Пожертви можуть здійснюватися як в грошовій, так і натуральній формі. Для 

отримання благодійних пожертв Міністерство оборони України, державні органи, органи 

місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та 

організації Збройних Сил повинні відкрити в органах Казначейства спеціальні 

реєстраційні рахунки для зарахування благодійних пожертв. 

Інформація про реквізити таких рахунків розміщується на власних офіційних веб-

сайтах (у засобах масової інформації) або письмово повідомляється фізичним та 

юридичним особам, які бажають здійснити благодійну пожертву, згідно з їх зверненнями. 
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Додатковим джерелом фінансових ресурсів на потреби оборони можуть бути 

доходи, отримані від господарської діяльності Збройних Сил України (ст. 14 Закону про 

ЗСУ). Норма закону має відсильний характер. Тобто правовий режим господарської 

діяльності Збройних Сил України визначається на загальних підставах відповідно до 

положень господарського законодавства. Слід зазначити, що Концепція економічної та 

господарської діяльності Збройних Сил України затверджена Указом Президента України 

19 квітня 1997 року [3]. Зазначена Концепція не відповідає умовам, що склалися. Вона 

потребує перегляду, виходячи з курсу України на НАТО, військової агресії, 

переформатування структури Збройних Сил України. 

У разі отримання благодійних пожертв у натуральній формі бенефіціант повинні 

відобразити вартість отриманих активів у бухгалтерському обліку виконання державного 

або місцевого бюджету. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ У ПОШИРЕННІ 

НЕЗАКОННОГО НАРКООБІГУ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні в Україні незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів (далі – наркотиків) становить реальну загрозу публічному порядку, 

здоров’ю, правам, благополуччю та свободам людей. Особливу тривогу викликає те, що 

кількість наркозалежних осіб збільшується переважно за рахунок молоді. Щороку 

кількість наркоманів збільшується більш ніж на 100 тис. осіб. 

У Національному звіті за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 

2016 року), підготовленому Державною установою «Український моніторинговий та 

медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України», 

зазначається, що гостроту наркоситуації в державі визначають два взаємопов’язані між 

собою чинники: високий рівень споживання наркотиків не за медичним призначенням та 

наявність їх нелегальної пропозиції, тобто «чорного ринку», масштаби якого 

зростають [1]. 

Саме тому у Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року 

пріоритетним напрямом діяльності держави визначено проведення профілактичної роботи 

як складової частини всіх різновидів і форм реалізації наркополітики; покладення на 

суб’єктів наркополітики обов’язкової функції запобігання наркоманії та наркозлочинності 

тощо [2]. 

Важливою умовою забезпечення ефективної протидії та запобігання незаконному 

обігу наркотиків є виявлення та аналіз причин та умов (детермінант), що сприяють 

вчиненню злочинів у зазначеній сфері. 

Злочини у сфері незаконного наркообігу зумовлюються комплексом детермінант, 

що діють в економічній, соціальній, політичній, управлінській сферах суспільного життя, 

та є похідними від загальних причин злочинності. До визначальних детермінант 

поширення й розвитку наркозлочинності та наркоманії у науковій літературі належать 

соціально-економічні чинники [3]. 

Негативні процеси, що мають місце в економіці України, спад виробництва, 

пов’язаний з ліквідацією підприємств і цілих галузей промисловості, перерозподілом сфер 

впливу серед окремих олігархічних груп призвели до загострення таких соціальних 

проблем, як низький рівень життя, безробіття, відсутність можливості для покращання 

житлових умов та ін. На фоні цих явищ, що за останні десятиріччя призвели до збідніння 

значної частини населення, в державі значний розвиток отримав незаконний наркобізнес, 

воротили якого отримують істотні злочинні доходи, що частково вкладаються у 

прибутковий кримінальний бізнес, у т.ч. – у наркоторгівлю [4]. 

Зі свого боку безробіття, негативні соціальні ситуації, відсутність умов для 

створення повноцінної сім’ї тощо, є тими чинниками, які нерідко штовхають особу у 

терени незаконного наркообігу, поповнюючи таким чином ряди наркозалежних і, 

відповідно, потенційних споживачів наркотиків. 
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Науковці стверджують, що втягнути у незаконний наркообіг значно легше особу, 

яка соціально та матеріально незабезпечена та внутрішній стан якої визначається 

незадоволенням, нервозністю, напруженістю, депресивністю, невпевненістю у 

майбутньому тощо. Нестійкі особи, зазначає Л.В. Раєцька, які не вміють самостійно 

долати життєві труднощі, шукають можливість штучно досягти заспокоєння або 

збудження, вдаючись до вживання наркотиків [5]. 

Такі особи (насамперед молодь) швидко знаходять однодумців та опиняються у 

середовищі, в якому відсутні моральні та етичні норми поведінки, починають вести 

маргінальний спосіб життя. Цьому сприяє також те, що особи, які причетні до 

незаконного наркобізнесу, прагнуть залучити до цієї сфери дедалі більшу кількість людей 

та перешкоджають виходу з цього середовища, з метою в подальшому отримати 

постійних клієнтів та прибутки [6]. 

Водночас особа з наркозалежністю, як стверджують фахівці, може втягнути у це 

середовище від 10 до 20 осіб, тобто на одну офіційно зареєстровану особу з діагнозом 

наркоманія в середньому припадає 15 потенційних наркозалежних осіб [7]. 

Не менш важливу роль при цьому відіграє відсутність юридичної відповідальності 

за рекламу наркотиків, пропаганда яких, зокрема у мережі Інтернет, сприяє втягуванню у 

наркотизацію нових осіб (переважно молоді). Про необхідність криміналізації такої 

протиправної діяльності на сьогодні все частіше піднімається питання в ЗМІ та серед 

науковців [8, 9]. Слід зазначити, що запровадження такої відповідальності в Україні 

відповідатиме положенням статті 10 Конвенції про психотропні речовини 1971 р. 

(заборона рекламування психотропних речовин серед населення), статті 3 Конвенції ООН 

про протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 

1988 р. (привселюдне підбурювання до вчинення незаконної діяльності з обігу наркотиків) 

і статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р. 

Таким чином, можемо стверджувати, що вивчення причин та умов поширення 

наркоманії, вчинення наркозлочинів має важливе значення не тільки для глибокого 

пізнання об’єктивних джерел цих негативних явищ, а й для розроблення відповідних 

заходів запобігання їм. 

Такі заходи, зокрема, мають бути спрямовані на подолання бідності в країні, дієве 

забезпечення соціально-політичних прав людини, посилення соціального контролю при 

розподілі матеріальних благ тощо. 

Запобігання незаконному наркообігу, поширенню наркоманії насамперед має бути 

спрямоване на змістовне оновлення профілактичної роботи з метою формування в 

суспільстві: захисних соціальних бар’єрів і готовності протистояти ризикам; здорового 

способу життя і залучення населення до суспільно корисної праці, розширення кола 

життєвих інтересів, не пов’язаних із вживанням наркотиків, алкоголю та іншими 

шкідливими звичками. 
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ПРАВО НА ЗАХИСТ ДОМЕННОГО ІМЕНІ ВІД КІБЕРСКВОТИНГУ У 

СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Проблема кіберсквотингу тісно пов’язана з правовим режимом доменних імен, 

функціонування системи яких, як засобів ідентифікації інформаційних ресурсів, належить 

до кола суспільних відносин, що входять до предмета інформаційного права. При цьому 

особливістю інформаційно-правових норм є комплексний характер багатьох з них, 

включення до складу інформаційно-правової норми як суто інформаційного елементу, так 

і елементу, що може належати до іншої галузі права, і саме ця ознака притаманна нормам, 

призначеним регулювати вирішення доменних спорів. Причина неможливості ефективно 

здійснювати правове регулювання суспільних відносин, що виникають під час вирішення 

доменних спорів, полягає у надзвичайно складному і багатозначному понятті категорії 

«інформація», щодо матеріальності якої у правовій науці вже багато десятиліть точаться 

дискусії. Вказане породжує різноманіття концептуальних підходів до категорії 

«інформаційний ресурс», що не може не відображатися на розумінні сутності доменного 

імені як засобу ідентифікації таких ресурсів. 

Термін кіберсквотинг походить від англійського слова cybersquatting – 

протизаконна діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні до 

продажу доменного імені із несумлінним наміром отримати прибуток від паразитування 

на гудвілі або торговельній марці, яка належить іншій особі [1, с. 56]. 

Залежно від критеріїв і тактики, яку використовує кіберсквотер, сферу діяльності 

під назвою кіберсквотинг поділяють на декілька видів. 

По-перше, це продаж коротких доменних імен. Слід сказати, що становлять 

цінність доменні імена, які мають невелику кількість символів (від однієї до чотирьох). 

По-друге, вартість домену пов’язана з його лексичним значенням [2]. Так, за даними 

журналу Business Insider, найдорожчими доменними іменами в історії стали Sex.com (у 

2010 році компанія Escom LLC стала банкрутом і продала його компанії Clover Holdings 

Ltd за 13 млн доларів), Fund.com (у 2008 році цю адресу продали компанії Fund.com за 

9999950 доларів), Porno.com (у 1997 році Г. Шварц купив домен у студента коледжу, 

заплативши $42 тис., після чого сайт заробив понад $10 млн тільки за банери і 

перенаправлення користувачів, а потім його було продано за 8888888 доларів). До 

доменних імен, які було продано більш ніж за мільйон доларів, належать також 

Diamonds.com, Slots.com, Clothes.com, Medicare.com та низка інших [3]. 

По-третє, предметом уваги кіберсквотерів є географічні назви та імена відомих 

особистостей (політиків, представників шоу-бізнесу), що зумовлює високу відвідуваність 

певного ресурсу. Так, наприклад, створений у 1995 році сайт Ukraine.com жодним чином 

не пов’язаний з державними структурами України, а здійснює переадресацію на сайти 

готелів та містить рекламні матеріали щодо української культури та ремесел, орієнтовані 

на зарубіжних відвідувачів. 

По-четверте, одним із видів кіберсквотингу є так званий тайпсквотинг – явище, 

пов’язане із свідомим використанням назв доменних імен із помилками, які забезпечують 
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їх зовнішню схожість з широко відомими доменними іменами. Так, наприклад, нині 

виставлено на продажу доменне ім’я kokakola.com, зареєстроване володільцями сайту 

raskrutka.by. 

Поширення випадків кіберсквотингу тягне за собою намагання суб’єктів 

господарських відносин захистити свій товарний знак, що зумовлює реєстрацію всіх 

навіть віддалено схожих на основне доменних імен з тим, щоб здійснювати переадресацію 

з них на основний ресурс. У сукупності ці процеси не можна, на нашу думку, відносити до 

кіберсковотингу як до протизаконної діяльності з корисливою метою отримання прибутку 

завдяки незаконному використанню імені або товарного знаку, оскільки вказана 

діяльність не пов’язана з порушенням права інтелектуальної власності. Водночас слід 

сказати, що деякі автори відносять таке дублювання різноманітних написань доменного 

імені його власниками до так званого захисного кіберсквотингу. Ця проблема висвітлює 

сутність основного фактору, який ускладнює розвиток та створення правового підґрунтя 

інформаційних правовідносин. Мова йде про нерозвиненість термінологічного апарату 

інформаційного права, що призводить до прогалин та суперечностей у розумінні базових 

категорій інформаційних правовідносин. 
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ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
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Одним із важливих напрямів діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини (далі – Уповноважений) є забезпечення прав громадян України, які 

проходять службу у військових формуваннях та правоохоронних органах сектору безпеки 

і оборони, ветеранів війни, пенсіонерів з числа осіб, звільнених з військової служби, 

ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ (Національної поліції), членів 

сімей вказаних категорій громадян. Особливої актуальності цей напрям набуває в умовах 

проведення ООС на сході нашої держави та неприхованої російської агресії щодо України 

на її морських кордонах. Саме тому головна увага Уповноваженого у цій сфері останнім 

часом була зосереджена на здійсненні контролю за дотриманням прав особового складу 

органів сектору безпеки і оборони [1, с. 26]. 

Аналіз змісту щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні 

дозволяє стверджувати, що наразі серед основних проблем порушення прав поліцейських, 

зокрема, неналежний рівень і диспропорційний розрахунок грошового забезпечення. 

Так, зокрема, Уповноважений наголошує, що оклади за посадою та військовим 

званням військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, визначені 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» [2], 

значно вищі від аналогічних посадових окладів та окладів за спеціальним званням 

поліцейських, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 

«Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» [1, с. 27; 3]. 

Річ у тому, що кожному окремому окладу військовослужбовців відповідає 

тарифний розряд, з яким пов’язаний тарифний коефіцієнт. У такому разі фактичний 

розрахунок окладу здійснюється шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний 

тарифний коефіцієнт. 

Слід зазначити, що такий механізм обчислення окладів наразі є чинним у Збройних 

Силах України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, 

Державній спеціальній службі транспорту, Управлінні державної охорони, Службі 

безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та інших.  

Однак у Національній поліції України, з огляду на положення постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.11.2015 № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських 
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Національної поліції» [3], посадові оклади, а також оклади за спеціальним званням 

являються визначеними і закріпленими у грошовому виразі. 

Так, наприклад, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 

№ 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 

складу та деяких інших осіб» [2], посада начальника самостійного відділу апарату 

міністерства, служби має тарифний розряд 51, що дорівнює тарифному коефіцієнту 5,04. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 

прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року складає 2102 грн. [4, 

ст. 7]. З цього випливає, що розмір посадового окладу начальника самостійного відділу 

апарату міністерства станом на сьогодні складає 10594 грн. Водночас відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 «Про грошове забезпечення 

поліцейських Національної поліції» посадовий оклад начальника відділу, що не входить 

до складу структурного підрозділу апарату (самостійного відділу), складає 4800 грн [3]. 

Враховуючи викладене вище, а також зважаючи на те, що оклад за посадою 

належить до основних видів грошового забезпечення як для поліцейських, так і для 

військовослужбовців, слід звернути увагу на те, що чинна нормативно-правова база, яка 

регламентує механізми нарахування і виплати грошового забезпечення загалом і 

посадових окладів зокрема, по-перше, нівелює можливість щорічного збільшення розміру 

грошових виплат для поліцейських у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, а по-друге, створює передумови для диспропорції у грошовому 

забезпеченні силових структур. 

На наш погляд, вирішить означену вище ситуацію впровадження тарифних 

розрядів і, відповідно, тарифних коефіцієнтів на законодавчому рівні, при визначенні й 

обчисленні в грошовому еквіваленті розміру посадових окладів та окладів за 

спеціальними званнями в органах і підрозділах Національної поліції України. Такі дії 

уможливлять досягнення і регламентацію єдиного підходу з боку держави до визначення 

та обчислення посадових окладів та окладів за званнями у силових структурах в цілому, а 

також дозволять нівелювати наявні передумови для диспропорції у грошовому 

забезпеченні посадових осіб таких структур. 

Ще одна проблема, на яку звертає увагу Уповноважений у своїй доповіді, полягає у 

тому, що у Національній поліції України склався порядок, за яким у разі збільшення у 

працівника однієї зі складових грошового забезпечення (наприклад, вислуги років) 

автоматично (під час нарахування загального розміру виплати) зменшується розмір 

премії, що не стимулює особовий склад до тривалої служби у лавах цього 

правоохоронного органу [1, с. 27]. 

У зв’язку з цим, нині існує нагальна потреба у розробці та відпрацюванні 

спеціальних адміністративно-правових механізмів, які б ліквідували висвітлену вище 

практику щодо зменшення розміру преміювання працівників при збільшенні окремих 

складових їх грошового забезпечення. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

У Стратегічному оборонному бюлетені, введеному в дію Указом Президента 

України від 6 червня 2016 року № 240/2016, як стратегічну ціль № 5 проголошено 

професіоналізацію сил оборони та створення необхідного військового резерву, які 

визначено необхідною умовою для формування кадрового потенціалу Збройних Сил 

України та інших складових сил оборони, комплектування їх підготовленим та 

мотивованим особовим складом, створення, утримання та розгортання стратегічного 

резерву Збройних Сил України. Очікуваний результат реалізації вказаної цілі передбачає 

досягнення таких показників: сформовано необхідний кадровий потенціал Збройних Сил 

України та інших складових сил оборони професійно підготовленими, з високими 

морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні 

військово-професійні завдання у мирний час та особливий період; сили оборони 

укомплектовані підготовленим та мотивованим особовим складом; створено, утримується 

та готовий до розгортання стратегічний резерв Збройних Сил України, здатний 

здійснювати наступальні (контрнаступальні) дії, посилювати угруповання військ (сил) на 

загрозливих напрямах, забезпечувати ротацію військ (сил), їх поповнення та заміну на 

випадок втрати боєздатності [1]. Досягнення вказаної цілі нерозривно пов’язано із 

забезпеченням визначених Конституцією і законами України прав і свобод 

військовослужбовців, сукупність яких, власне, і складає кадровий потенціал Збройних 

Сил України. 

Водночас слід звернути увагу на той факт, що, на відміну від представників інших 

соціальних груп, у вітчизняних наукових дослідженнях, концепціях та доктринах розвитку 

сектору безпеки і оборони, військовослужбовець традиційно сприймався скоріше як носій 

обов’язків, ніж носій прав і свобод. Безумовно, ст. 17 Закону України «Про Збройні Сили 

України» передбачає для військо службовців низку обмежень у сфері політичної 

діяльності: так, військовослужбовці зупиняють членство у політичних партіях та 

професійних спілках на період військової служби (однак вони можуть бути членами 

громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать 

засадам діяльності Збройних Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від 

обов’язків військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують 

обов’язків військової служби). Крім того, не допускається організація страйків і участь у 

них військовослужбовців та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у 

військовому резерві; військовослужбовці, резервісти на час виконання ними обов’язків 

служби у військовому резерві та працівники Збройних Сил України можуть бути 

обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно 

залишати територію України, праві на збирання, використання і поширення інформації 

відповідно до закону [2]. Як можна побачити, законодавець імперативно заборонив для 

військовослужбовців членство у політичних партіях, професійних спілках та у страйках, 

включаючи їх організацію, стосовно ж інших обмежень вжито термін «можуть бути 
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обмежені». Однак на рівні правової доктрини військовослужбовець протягом тривалого 

проміжку часу розглядався переважно як носій певних прав переважно в контексті 

проблематики соціального захисту. Безумовно, існують винятки: так, досить цікавим 

постає доробок С. Д. Гринько щодо особистих немайнових прав військовослужбовців [3, 

с. 268–302], однак цілісну концепцію прав військовослужбовців ще не сформовано. 

Вказане вище породжує проблему невідповідності задекларованих цілей зміцнення 

кадрового потенціалу Збройних Сил України наявним прогалинам доктринального 

розуміння правового статусу військовослужбовця з урахуванням такої необхідної 

складової, як сукупність певних прав і свобод. 

Вирішення вказаної проблеми, на нашу думку, має відбуватися у межах і в 

контексті реформування Міністерства оборони України як центрального органу 

виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні 

Сили України. Шляхи вирішення означеної проблеми, на нашу думку, мають включати: 

інституційну складову (визначення структурного підрозділу, на який було б покладено 

узагальнення та аналіз відомостей та даних щодо удосконалення правового статусу 

військовослужбовця в частині його прав і свобод); методологічної складової (визначення 

методики та критеріїв оцінювання удосконалення правового статусу військовослужбовця) 

і організаційної складової (планування, організації та контролю за здійсненням вказаної 

діяльності). 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОЦЕСІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

Особливість сфери публічних закупівель полягає у реформуванні національного 

законодавства з урахуванням світових здобутків, закріплених у стандартах, правилах, 

регламентах, міждержавних договорах та угодах, з метою здобуття Україною статусу 

повноцінного економічного партнера на міжнародному рівні. 

Характеризуючи адміністративно-правове регулювання публічних закупівель в 

Україні, слід наголосити, що зазначене правове регулювання неможливе без дотримання 

відповідного комплексу принципів. Зауважимо, що термін «принцип» (від лат. 

principium – початок, основа) розуміється як: 1) першопочаток; те, що лежить в основі 

певної теорії науки; 2) внутрішнє переконання людини; основне правило поведінки [1, 

с. 316]. 

Відповідно до найбільш поширених у юридичній науці поглядів «принципи права» 

розглядаються як: 1) основні ідеї, вихідні положення чи провідні начала процесу його 

формування, розвитку та функціонування [2; 3]; 2) провідні засади, ідеї права, які в 

конкретному вигляді характеризують його зміст, визначають спрямованість правового 

регулювання [4, с. 667]. 

Світова практика виробила систему закупівель як організацію придбання державної 

продукції, робіт і послуг на основі принципів гласності, відкритості, конкуренції, 

ефективності й підзвітності. Однак «застосування цих принципів і системи закупівель не 

може бути механічно запроваджено у вітчизняну практику, адже потребує врахування 

національної специфіки, особливостей інституційно-правової системи, рівня економічного 

розвитку тощо» [5, с. 175]. 

Взагалі, необхідно підкреслити, що публічні закупівлі, згідно з чинним 

законодавством [6], здійснюються за такими принципами:  

– добросовісна конкуренція серед учасників – означає необхідність створення умов 

для здорової конкуренції серед учасників процедур закупівель, які є потенційними 

продавцями товарів, виконавцями робіт чи послуг. Згідно із Законом України «Про захист 

економічної конкуренції», економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між 

суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над 

іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання 

мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку [7]; 

– максимальна економія та ефективність – передбачає необхідність раціонального 

використання бюджетних коштів з огляду на економічні проблеми України на сучасному 

етапі її розвитку. Мається на увазі придбання товарів належної якості за помірною ціною, 

що може бути досягнуто тільки у разі як цінової, так і якісної переваги одних 

постачальників перед іншими. У зв’язку з цим замовник повинен чітко визначати технічні 

вимоги до продукції, робіт і послуг, які йому необхідно закупити, що матиме позитивний 

вплив на сам процес закупівлі; 
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– відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель – забезпечується через 

оприлюднення документів, які стосуються закупівлі на веб-порталі Уповноваженого 

органу (prozorro.gov.ua); 

– недискримінація учасників, тобто: а) вітчизняні та іноземні учасники всіх форм 

власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на 

рівних умовах; б) замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації 

про закупівлю, передбаченої Законом; в) замовник не може встановлювати 

дискримінаційні вимоги до учасників; 

– об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій – має забезпечити 

оптимальний результат закупівлі, тобто замовникам необхідно забезпечити рівне та 

об’єктивне ставлення до всіх учасників закупівлі. Так, наприклад, забороняється 

необґрунтовано віддавати перевагу певним учасникам закупівлі. До того ж тендерна 

документація повинна містити, зокрема, перелік критеріїв та методику оцінки тендерних 

пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв тощо; 

– запобігання корупційним діям і зловживанням – полягає в тому, що однією із 

цілей розроблення та впровадження конкурсних електронних механізмів публічних 

закупівель є запобігання проявам корупції, що забезпечується шляхом прозорості й 

доступності інформації про закупівлю, а також всебічному контролю у цій сфері. У 

чинному законодавстві він забезпечується опублікуванням максимальної кількості 

документів про закупівлі на сайті Уповноваженого органу, складання звітності, 

недопущення до участі у торгах суб’єктів господарювання за вчинені ними корупційні та 

інші правопорушення, реєстр яких є доступним та відкритим. 

Необхідно зауважити, що yа підставі вивчення основних підходів науковців щодо 

принципів правового регулювання, з урахуванням комплексного правового характеру 

публічних закупівель, вважаємо, що адміністративно-правове регулювання відповідних 

відносин має ґрунтуватись також і на таких групах принципів: 1) загальноправових; 

2) загальногалузевих принципах адміністративного права; 3) спеціальних принципах 

окремих правових інститутів адміністративного права. 

Загальноправові принципи є визначальними при формуванні правового 

регулювання всіх галузевих наук, у т.ч. й адміністративно-правового регулювання 

публічних закупівель. До таких принципів, зокрема, належать: законність, принцип 

верховенства права, суверенітет держави, соціальна спрямованість, рівність усіх форм 

власності та право власності народу України на природні об’єкти та інші принципи, 

закладені в КонституціїУкраїни [3]. 

До групи загальногалузевих принципів адміністративного права, що є базовими для 

визначення об’єкта й предмета адміністративно-правового регулювання публічних 

закупівель та кола суб’єктів, які беруть участь у адміністративних правовідносинах цієї 

сфери, відносимо:  

– принцип публічності та прозорості; 

– принцип пріоритету публічних інтересів у правовому регулюванні відносин у 

сфері публічних закупівель, що виникають у процесі здійснення публічної діяльності 

держави, муніципальних утворень, передбачає використання адміністративно-правових 

інститутів для вирішення важливих завдань суспільства (тобто органи державної влади, 

місцевого самоврядування тощо, зокрема при розробленні документації на закупівельні 
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цілі, повинні виходити з необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної 

соціально-економічної політики); 

–  принцип розподілу функцій між представницькими органами та органами 

виконавчої влади; 

– принцип справедливості і неупередженості; 

– принцип всебічного контролю як державного, так й громадського; 

Зазначені вище та деякі інші принципи вказаної другої групи гарантують 

послідовність та безперервність процесу у сфері публічних закупівель, забезпечують 

взаємозв’язок чинного законодавства та державної політики. Не менш важливими в 

системі принципів адміністративно-правового регулювання публічних закупівель є 

принципи третьої групи – спеціальні принципи окремих правових інститутів 

адміністративного права. Обумовлено це специфікою самого процесу публічних 

закупівель, який складається із певних стадій, перебування на яких зумовлює перехід 

відповідних відносин у іпостась того чи іншого правового інституту адміністративного 

права.  

До принципів цієї групи можна віднести такі: 

1) обґрунтованості; 

2) плановості; 

3) цільового спрямування та використання коштів; 

4) максимальної ефективності, економності та результативності; 

5) інші принципи, що притаманні одночасно правовим інститутам 

адміністративного права та адміністративним правовідносинам у сфері публічних 

закупівель. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГРАНТОВОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НАУКИ 

В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу кожної 

держави, підвищення добробуту її громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. 

Тому кожна держава повинна забезпечувати підтримку розвитку науки, як джерела 

економічного зростання, створювати сприятливі умови для реалізації інтелектуального 

потенціалу наукових працівників. 

Для успішного провадження наукової та науково-технічної діяльності в наукових 

установах суттєву роль відіграють заходи фінансового стимулювання, які надаються 

державою, фізичними або юридичними особами з метою заохочення наукових 

працівників до наукової діяльності, матеріальної підтримки конкретних наукових 

досліджень. 

Особливе місце у системі заходів фінансового стимулювання наукової і науково-

технічної діяльності належить грантам. Грантова підтримка запроваджується для 

забезпечення підвищення рівня проведення наукових досліджень, розвитку науково-

технічного потенціалу та підвищення рівня конкурентоспроможності наукових установ, 

наукового стажування наукових працівників, організації та проведення конференцій, 

симпозіумів, конкурсів наукової творчості, інших заходів з популяризації науки. 

Доцільно розглянути особливості визначення поняття гранту та дослідити 

становлення грантової системи підтримки науки у різних країнах світу.  

С. В. Васильєв зазначає, що грант – це трансфер з бюджету, який видається на 

конкурсній основі на умовах, передбачених договором між грантоотримувачем і 

грантонадавачем з ціллю проведення прикладних наукових досліджень за темами, 

пов’язаними з розвитком пріоритетних напрямів науки, техніки та технологій [1, с. 37]. 

На думку Н. І. Платонової, грант – це точкове фінансування нової тематики, що 

дозволяє знаходити нові напрями для досліджень, а у випадку, якщо дослідження 

виявиться нерентабельним, воно може бути швидко припинено [2, с. 118]. 

Г. К. Есенгазина наполягає, що грант – це грошові кошти, які виділяються 

державою в порядку державного замовлення на виконання наукових досліджень і 

розробок, благодійності для фінансової підтримки наукових установ, вчених тощо, 

використання яких підтверджується звітом [3, с. 11]. 

Причина відсутності єдності у поглядах науковців на визначення грантів як форми 

фінансової підтримки наукової та науково-технічної діяльності полягає у їх відносно 

недавньому походженні та неоднаковому підході до цього питання в різних країнах. 

В українському законодавстві закріплено визначення гранта, як «фінансових чи 

інших ресурсів, наданих на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, 

фізичними особами, у тому числі іноземними, та (або) міжнародними організаціями для 

розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової та науково-технічної 

діяльності, проведення конкретних фундаментальних і (або) прикладних наукових 

досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема на оплату праці 
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наукових (науково-педагогічних) працівників у межах їх виконання, за напрямами і на 

умовах, визначених надавачами гранту» [4]. 

Перша подоба грантів з’явилася у Франції у другій половині ХІХ ст., де під 

впливом розширення доступу до освіти, професіоналізації науки й поглиблення її 

спеціалізації, активації громадської підтримки науки, що виразилося в сплеску 

меценатства, та завдяки спільній дії зазначених факторів здійснено принциповий перехід 

від «апостеріорної» системи заохочення вчених (шляхом присудження нагород і призів за 

досягнуті наукові результати) до системи «апріорної» та монетарної (шляхом 

присудження грошових винагород для майбутніх досліджень), яка стала основою для 

формування грантової системи [5, с. 15]. 

Гранти як форма фінансування наукових досліджень остаточно сформувалися в 

США у 1950 р., коли Конгресом США було створено великий державний грантовий 

фонд – Національний науковий фонд (National Science Foundation (NSF)) «з метою 

просувати прогрес науки; просувати національне здоров’я, процвітання й добробут; 

забезпечувати національний захист» [6, с. 145]. NSF надає гранти індивідуальним 

дослідникам (групам дослідників), науково-дослідним установам (національним 

дослідницьким центрам, університетам); на спільні дослідження університетів і приватних 

компаній, на участь національних дослідників у міжнародних наукових та технічних 

програмах; на підтримку роботи унікального й високовартісного наукового обладнання та 

засобів обслуговування в центрах колективного користування, які необхідні науковцям та 

інженерам тощо [6]. 

Крім федерального фонду, гранти на наукові дослідження в США надаються 

великою кількістю приватних фондів – Fulbright Faculty Development Program, Fulbright 

Scholar Program, The Wayne Vucinich Visiting Scholar Fellowship, Фонд Форда, Fulbright 

Foundation, IREX, NATO Science Programme, U.S. Civilian Research and Development 

Foundation тощо [7]. 

Г. С. Батигін вважає, і ми підтримуємо його думку, що досвід США доводить, що 

саме великі державні гранти виявилися оптимальним регулятором розвитку наукового 

прогресу, оскільки грантові фонди забезпечують найбільш ефективне використання 

бюджетних коштів завдяки принципам змагальності [8, с. 67]. 

За визначенням В. П. Кухара, Б. Р. Кияка, В. І. Онопоренка, започаткована у США 

модель NSF, через яку надаються державні гранти на розвиток наукової та науково-

технічної діяльності, поширилася в усьому світі [9, с. 6]. 

На сучасному етапі у США бюджетне фінансування грантів досягає близько 70 % 

всіх виданих у світі грантів [10]. 

Досить розповсюджене надання грантів як форми фінансової підтримки наукової та 

науково-технічної діяльності в Європі. Наприклад, в Австрії гранти – це виплати в розмірі 

75 % суми проєкту [11, с. 428]. У Норвегії для сприяння науковій та науково-технічній 

діяльності щорічно для надання державних цільових грантів Науково-дослідницькою 

Радою Норвегії виділяється приблизно 600 млн доларів, з них 6 % спрямовується на 

підтримку наукової та науко-технічної діяльності приватних компаній, 48 % – вищих 

навчальних закладів, 46 % – незалежних науковців [12, с. 4]. Важливим механізмом 

підтримки наукової та науково-технічної діяльності гранти слугують у Великобританії, 

Фінляндії, Швеції та інших країнах світу [13, с. 33]. 
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Отже, досвід зарубіжних розвинутих країн доводить, що надання грантів як форми 

підтримки наукових досліджень дозволяє створити сприятливі умови для науково-

технічного розвитку країни та ефективного функціонування наукових установ. Підтримка 

інфраструктури наукових установ, що передбачає їх базове фінансування, та грантове 

фінансування конкретних робіт, що виконуються в зазначеній організації, є 

взаємодоповнюючими. Завдяки грантовому фінансуванню, створюється багатоканальна 

система фінансування наукових установ, яка забезпечує базове стабільне фінансування та 

гнучкий вибір реалізації конкретних наукових досліджень. 

Модель державного грантового фінансування через державний грантовий фонд, що 

розповсюджена в усьому світі, була взята за основу й в Україні. Відповідно до ст. 49 до 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [4] постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528 був утворений Національний фонд 

досліджень України (далі – Фонд) з метою стимулювання фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень, розвитку національного дослідницького простору та 

його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької 

інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури, 

сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, 

закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери 

послуг [14]. Фонд забезпечує організацію та проведення відкритого конкурсного відбору 

проєктів, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки, з обов’язковим 

проведенням незалежної та об’єктивної наукової і науково-технічної експертизи, у тому 

числі із залученням іноземних експертів, а також забезпечує цільове ефективне та 

раціональне використання коштів Фонду. Фінансування Фонду з державного бюджету 

здійснюється згідно з рекомендаціями Національної ради з питань розвитку науки і 

технологій, а кошти, що розподіляються Фондом для підтримки проєктів, є грантами. 

Слід наголосити, що створення та діяльність Фонду, основним завданням якого є 

грантова підтримка наукових досліджень, є суттєвим прогресивним кроком для розвитку 

науки в Україні, можливості поєднання базового фінансування наукових установ та 

отримання грантового фінансування для реалізації конкретних наукових проєктів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я У СФЕРІ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 

 

На сучасному етапі обіг фальсифікованих лікарських засобів визнано Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я (далі – ВООЗ) та іншими міжнародними організаціями, які 

здійснюють контроль за якістю лікарських засобів та їх обігом, глобальною соціально-

економічною проблемою всього світового співтовариства. За оцінкою ВООЗ, частка 

фальсифікованих лікарських засобів, що знаходяться в обороті на Українському 

фармацевтичному ринку, становить 12 % (тобто кожна десята пігулка) від загального 

обсягу ліків, а згідно з даними соціологічного опитування на сьогодні більше 35 % 

українців вважають себе жертвами фальсифікованих ліків. Аудитом, проведеним 

Рахунковою палатою за планом роботи на 2018 рік, встановлено, що протягом періоду 

2015–2017 років кількість діючих ліцензій на провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів практично не змінилась (табл. 1), при цьому кількість 

діючих ліцензій на оптову та роздрібну торгівлі лікарськими засобами збільшилася на 

11 %, на імпорт лікарських засобів (крім АФІ) – на 15 %, що певною мірою свідчить про 

прибутковість цих видів діяльності. 

Таблиця 1 

Кількість ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, 

імпорту лікарських засобів та оптово-роздрібної торгівлі ними (крім АФІ) у 2015–

2017 роках, на 01.01.2018 

 

Кількість ліцензій 2015 2016 2017 01.01.2018 

Діючих (на 

початок 

року) 

Усього, 
в тому числі на: 

7 025 7 463 7 817 7 789 

- виробництво лікарських засобів 113 115 113 113 

- виробництво лікарських засобів в 

умовах аптеки, оптова та роздрібна 

торгівля 

6 729 7 141 7 493 7 465 

- імпорт лікарських засобів (крім АФІ) 183 207 211 211 

Протягом 

року 

Видано 414 833 537 - 

Переоформлено 14 39 0 - 

Анульовано 113 328 521 - 

Визнано недійсними 24 39 22 - 

 

Таким чином, 70 % найменувань лікарських засобів та 86 % медичних виробів, які 

дозволені до застосування на території України, іноземного виробництва. При цьому 

кількість вітчизняних виробників лікарських засобів за три роки, фактично не 

змінилась [1]. 
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Відповідно до статистичних даних Державної служби України з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба) у 2018 році територіальними 

органами Держлікслужби на виконання Річного плану здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік, затвердженого наказом Держлікслужби 

від 29.11.2017 № 1113, перевірено: 968 ліцензіатів фармацевтичної практики за 2620 

місцями провадження діяльності (аптечні склади, аптеки, аптечні пункти). За 

результатами проведених перевірок встановлено 2084 випадки порушення законодавства, 

видано 875 розпоряджень/приписів про необхідність усунення виявлених порушень, 

відібрано 994 зразки лікарських засобів, складено 316 адміністративних протоколів; 

560 ліцензіатів медичної практики (приватні, комунальні, відомчі лікувально-

профілактичні заклади; служби крові) за 794 місцями провадження діяльності. За 

результатами проведених перевірок встановлено 1107 випадків порушення законодавства, 

видано 473 приписи про необхідність усунення виявлених порушень, відібрано 4 зразки 

лікарських засобів, складено 82 адміністративні протоколи [2]. Така велика кількість 

випадків порушення законодавства вказує на зростання загроз, пов’язаних із 

фальсифікацією лікарських засобів, які створюють серйозну загрозу життю, здоров’ю та 

добробуту населення України. 

Серед правопорушень у сфері виготовлення/виробництво лікарських засобів, 

небезпечних для життя та здоров’я громадян, слід назвати такі, як: 

виготовлення/виробництво лікарських засобів, небезпечних для здоров’я громадян або/та 

неналежної якості (якість яких не відповідає встановленим законодавчим вимогам) 

(наявність документально підтверджених фактів або ознак виробництва лікарських 

засобів, які можуть бути небезпечними для здоров’я і життя людей або можуть призвести 

до тяжких наслідків для здоров’я людей внаслідок можливих порушень технології 

виробництва та/або методів контролю якості); навмисна підробка, викривлення або 

фальсифікація лікарських засобів (наявність фактів виробництва фальсифікованих 

лікарських засобів); встановлення фактів виробництва лікарських засобів, не внесених до 

загального переліку номенклатури продукції підприємства-виробника; здійснення 

виробництва лікарських засобів без наявності ліцензії (відсутність у суб’єкта 

господарювання відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів та відповідності виконуваних робіт зазначеним у цій 

ліцензії); наявність у документах, поданих до державної реєстрації лікарських засобів, 

недостовірної чи неповної інформації, невідповідність у цих документах назви виробника 

такого лікарського засобу, адреси його місцезнаходження та місцезнаходження його 

виробничих потужностей; порушення встановленого порядку державної реєстрації 

лікарських засобів; недостовірність відомостей у документах, поданих суб’єктом 

господарювання для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

промислового виробництва лікарських засобів; порушення захищених патентом чинних 

майнових прав інтелектуальної власності при виробництві лікарських засобів; порушення 

стандартів та технічних умов, фармакопейних статей і технологічних регламентів, а також 

інші порушення під час виробництва лікарських засобів; невідповідність складу 

лікарського засобу, зазначеному в реєстраційних документах; недотримання вимог 

технічних регламентів щодо медичних виробів; не входження до складу готової продукції 

активних інгредієнтів та допоміжних речовин, які відповідають реєстраційному досьє 

лікарського засобу щодо якісного і кількісного складу (невідповідність якісного і 
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кількісного складу лікарського засобу, зазначеному в реєстраційному досьє); відсутність 

контролю за якістю лікарського засобу і/або його інгредієнтів, а також контролю за 

проміжними стадіями виробничого процесу або невиконання деяких інших вимог чи 

зобов’язань; необґрунтоване розширення номенклатури лікарських засобів, що 

виробляються на сертифікованому виробництві, при якому створюється ризик 

контамінації (лат. contaminatio – схрещування, змішування) або перехресної контамінації; 

виявлення невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам так званої неналежної 

виробничої практики – GMP; відсутність матеріально-технічної бази (приміщень, 

обладнання) для здійснення виробництва лікарських засобів за місцями провадження 

господарської діяльності суб’єкта господарювання; неможливість забезпечити діяльність з 

виробництва лікарських засобів на основі наявності тієї матеріально-технічної бази, яка є 

у суб’єкта господарювання; невідповідність відомостей, зазначених у документах щодо 

права власності або договорі оренди (користування) на приміщення (матеріально-технічна 

база підприємства), даним, зазначеним у ліцензії на провадження господарської діяльності 

з виробництва лікарських засобів, а також фактичному стану; відсутність фахівців у 

виробника лікарських засобів, які повинні мати відповідну спеціальну освіту та 

відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам; відсутність вказівки щодо виду 

господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виробництвом лікарських засобів, в 

установчих документах суб’єкта господарювання; відсутність реєстраційних посвідчень 

на лікарські засоби та їх невідповідність виробленій продукції; невідповідність умов 

виробництва лікарських засобів вимогам нормативно-технічної документації; відсутність 

у суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва лікарських засобів, 

документів, що фіксують: закупівлю, виробництво, зберігання, транспортування, 

знищення або утилізацію лікарських засобів; порушення правил маркування лікарських 

засобів; підроблення торгової марки виробника лікарських засобів з відповідністю 

якісного складу діючих речовин фальсифікованого лікарського засобу маркуванню; 

невідповідність будівлі, приміщень та устаткування, що використовують для ведення 

діяльності з виготовлення та/або виробництва лікарських засобів, встановленим вимогам; 

недотримання санітарних норм і гігієнічних нормативів при виготовленні та/або 

виробництві лікарських засобів; діяльність у фармацевтичній діяльності осіб, які не 

відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. 

Найчастіше посягання на життя та здоров’я громадян у сфері виготовлення та обігу 

лікарських засобів та медичних виробів відбувається шляхом підробки лікарських 

препаратів, які мають щоденний попит та рекламуються по телебаченню та радіо, до них 

відносяться знеболювальні, антибіотики, психотропні речовини. Одним з чинників 

поширення підроблених медикаментів є доступність сучасного устаткування, зокрема 

поліграфічного, що дозволяє випускати підробки настільки високої якості, що зовні 

відрізнити фальсифікат від справжнього лікарського засобу практично неможливо. 

Відповідно поширеним є масштабне зростання нелегального виробництва медикаментів, 

яке характеризується значним рівнем латентності. 

Крім того, розповсюдженими є неправильне маркування лікарських засобів, 

ввезення їх контрабандним шляхом, збут субстандартних (неякісних) та незареєстрованих 

лікарських засобів та препаратів кустарного виробництва або засобів, які мають інше 

(зокрема технічне) призначення і через це застосовуватися для лікування не можуть. 
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Також фальсифікації ліків сприяє здійснення торгівлі лікарськими засобами через 

інтернет, які неможливо перевірити на якість та знайти постачальника, незважаючи на заборону 

в Україні діяльності інтернет-аптек. Зокрема, інтернет є досить привабливим ринком збуту для 

тих лікарських засобів, які не пройшли клінічні випробування та процедуру державної 

реєстрації, а тому не можуть бути реалізовані на її внутрішньому ринку. При цьому через 

інтернет-аптеки відпускаються навіть лікарські засоби рецептурної групи. 

Кримінальним кодексом України (ст. 3211 КК) за фальсифікацію лікарських засобів 

передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк, починаючи від 3 років і 

закінчуючи довічним позбавленням волі, у випадках, коли такі дії спричинили смерть 

особи, особливо тяжкі наслідки або вчинені в особливо великих розмірах. 

За період з 2014 до 2018 рр. злочинів, кваліфікованих за ст. 3211 КК, обліковано 

109, натомість до суду направлено лише 8, тобто 7,3 %. Привертає увагу й різке 

збільшення з 18 до 38 (у 2,1 раза) кількості облікованих злочинів у 2018 р. порівняно з 

2017 р. Аналіз лікарських засобів, які були предметами злочинів у вироках, винесених у 

2014–2018 рр., дозволяє поділити їх на 3 категорії: 

 лікарські засоби, небезпечні для життя або здоров’я (виготовлені з препаратів, 

термін придатності яких закінчився, шляхом змішування з іншими субстанціями, 

отриманими з невідомих джерел без будь-якого сертифіката якості); 

 лікарські засоби, отримані в законний спосіб з відповідними сертифікатами 

якості, фальсифіковані шляхом зміни зареєстрованих форм випуску (розфасовки у 

флакони з меншим вмістом і концентрацією або в упаковки з меншою кількістю ампул); 

 фальсифікований медичний спирт. 

За період 2014–2018 рр. судами винесено вироки щодо 6 злочинів, предметом яких були 

небезпечні для життя або здоров’я людини лікарські засоби, отримані від невідомих осіб, у 

невідомий спосіб, в окремих випадках термін придатності яких закінчився. В інших випадках 

предметом фальсифікату виступав медичний спирт (спиртовий розчин для зовнішнього 

застосування), а також отримані в законний спосіб лікарські засоби належної якості. 

Зазначені факти вказують на необхідність розробки більш чіткого механізму 

регламентації на законодавчому та нормативному рівні процесів виробництва, контролю та збуту 

лікарських засобів, що сприятиме протидії фальсифікації та незаконному обігу фальсифікованих 

лікарських засобів, забезпеченню ефективного захисту життя та здоров’я громадян. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

 

Наразі в Україні за умов реформування охорони здоров’я актуальним постає 

питання належної реалізації права людини на медичну допомогу, в тому числі на 

забезпечення її доступними та якісними лікарськими засобами. Більш того, забезпечення 

доступу пацієнтів до новітніх лікарських засобів є обов’язковим у лікуванні захворювань 

серцево-судинної системи, раку та інших захворювань, які переважають та стають 

основними причинами смертності в Україні. Впровадження інноваційних ліків, як 

зазначає медична практика країн ОЕСР, стимулює прогрес у лікуванні захворювань та на 

73 % подовжує тривалість життя [1, с. 4]. 

Стаття 49 Конституції України гарантує кожній людині право на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування [2]. Тож, доступність медичної допомоги, яка 

включає і доступність основних (життєво необхідних) лікарських засобів, є однією з 

головних передумов для реалізації цього права. 

Забезпечення норм конституційних прав людини щодо охорони здоров’я збігається 

з положеннями міжнародного договору, який ратифікувала Україна. Так, 10 грудня 

1948 р. у Парижі була прийнята Загальна декларація прав людини, яка гарантує кожному 

право на медичний догляд, який є необхідним для підтримання здоров’я та життя [3, 

ст. 25]. Ухвалення Декларації стало основою для створення міжнародної системи захисту 

прав людини. Кожна держава, що приєдналася до Декларації, зобов’язалася 

дотримуватися цих прав стосовно всіх людей, що перебувають на її території. Причому 

міжнародне співтовариство має право контролювати дотримання прав людини державою. 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [4] визначає 

правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулює 

суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і 

духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості. 

Основоположним нормативно-правовим документом, який реалізує конституційне 

право людини на фармацевтичну допомогу, є Закон України «Про лікарські засоби», який 

регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем 

якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права та обов’язки підприємств, 

установ, організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів виконавчої 

влади і посадових осіб [5]. 

У зазначеному Законі висвітлено правові засади створення лікарських засобів та 

визначено суб’єкти їх розроблення та зміст процедури їх виготовлення та державної 

реєстрації (розд. II); розкрито умови виробництва лікарських засобів та їх маркування 

(розд. ІІІ); відображено положення державного контролю якості лікарських засобів, орган 

його здійснення та повноваження посадовців (розд. ІV); розкрито порядок ввезення та 

вивезення з України лікарських засобів (розд. V); зазначено норми реалізації лікарських 

засобів (розд. VI). Крім того, у ст. 2 цього Закону висвітлено понятійний апарат 
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фармацевтичної галузі, зокрема: «лікарські засоби», «готові лікарські засоби», «активний 

фармацевтичний інгредієнт», «допоміжна речовина», «якість лікарського засобу», 

«Державна Фармакопея України», «Державний реєстр лікарських засобів України» тощо. 

Так, під лікарськими засобами законодавець розуміє будь-яку речовину або комбінацію 

речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що мають властивості та 

призначені для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яку речовину 

або комбінацію речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може 

бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних 

функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної 

дії або для встановлення медичного діагнозу. 

Крім того, організаційно-правові засади фармацевтичної діяльності та правовий 

статус її працівників і їх соціальні гарантії визначені у розділі Х «Медична і 

фармацевтична діяльність» Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» [4]. Відповідно до норм цього Закону передбачено, що медичною і 

фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну 

освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам (ст. 74), а інші особи, які не мають 

спеціальної медичної освіти, зареєстровані як фізичні особи-підприємці та отримали 

спеціальний дозвіл на зайняття цілительством, мають право на зайняття народною 

медициною (ст. 741). 

Різні аспекти діяльності суб’єктів господарювання у фармацевтичній галузі 

регулюються законами «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про 

ціни і ціноутворення», «Про обіг в Україні наркотичних засобів психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів» та ін. 

Механізм проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, у 

тому числі медичних імунобіологічних препаратів, визначених ст. 2 Закону України «Про 

лікарські засоби», застосування яких в Україні допускається тільки після такої реєстрації, 

визначений Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 [6]. 

Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що 

подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про 

внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення 

здійснюється відповідно до наказу МОЗ України 26 серпня 2005 р. № 426, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2005 р. № 1069/11349 [7]. 

Правові та організаційні основи забезпечення прав осіб, що отримали медичну 

освіту в іноземних країнах, на здійснення професійної діяльності в Україні визначено 

Порядком надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну 

або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженим 

Наказом МОЗ України від 19 серпня 1994 р. № 118-С [8]. 

Отже, наразі в Україні існує механізм правового регулювання охорони здоров’я, 

правові норми якого слід диференціювати за галузевою належністю: норми 

конституційного, адміністративного, господарського, митного, інформаційного права. 

Однак значне місце у правовій системі сфери охорони здоров’я посідають норми 

адміністративного права, за допомогою публічно-правових засобів державного впливу на 

зазначену сферу здійснюється регулювання обігу лікарських засобів й ліцензування 
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медичних закладів та норми господарського права, які регулюють діяльність суб’єктів 

господарювання, які займаються медичними послугами і фармацевтичною діяльністю.  
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суддя Сихівського районного суду міста Львова 

 

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИ  

В ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

У ХХІ ст. інформація виступає головним фактором соціалізації людини, 

об’єднувальною ланкою між людиною, суспільством і державою. Об’єктивне і вчасне 

інформування громадян з боку держави та надання необхідної для функціонування 

держави інформації з боку громадян, отримання учасниками суспільних відносин 

достовірної й повної інформації про перебіг подій у країні та довкіллі, використання 

інформації для задоволення власних потреб є основою та запорукою побудови і 

формування демократичної, правової держави, громадянського та інформаційного 

суспільства. 

Право на доступ до інформації займає особливе місце в системі прав людини, 

оскільки є гарантією реалізації багатьох інших прав і свобод людини і громадянина. Це 

право, яке за своїм соціальним змістом представляє фактичну можливість осіб володіти та 

користуватися визначеним благом для задоволення особистих і громадських інтересів. 

Суб’єктивному праву на інформацію притаманні всі суттєві і специфічні ознаки 

суб’єктивних прав, які розкриваються в їх змісті та реалізації. Воно представляє собою 

дійсно суттєву, гарантовану державою можливість кожного громадянина користуватися 

всіма передбаченими у суспільстві благами у сфері інформаційних відносин [1, с. 42]. 

Право на інформацію – самостійне конституційне право, що дозволяє людині 

вільно шукати, одержувати, передавати, створювати і поширювати інформацію будь-яким 

законним засобом. Право громадянина на інформацію складається з ряду юридичних 

можливостей: право знати про створення і функціонування всіх конкретних 

інформаційних систем, що будь-яким чином стосуються сфери особистого життя 

громадянина або інформації про нього, а також інформації про інші сфери 

життєдіяльності громадянина; право давати згоду на збір особистої інформації для 

соціально-економічних, культурних та інших соціальних цілей; право доступу до такої 

інформації з метою її перевірки, одержання необхідних довідок; право знати про 

використання цієї інформації у відповідних цілях і відповідними користувачами систем і 

ряд інших прав. 

Найважливішими для людини є такі види інформації, які впливають на її життя, 

здоров’я, навколишнє середовище, якість продуктів харчування, рівень життя, на її права 

та обов’язки. Така інформація, доступ до якої не може бути обмеженим, отримала назву 

«відкрита інформація». 

Важливим елементом механізму реалізації права на інформацію є юридичні 

гарантії здійснення зазначеного суб’єктивного права. Під юридичними гарантіями 

здійснення права на інформацію у науці конституційного права прийнято розуміти 

закріплені у юридичних нормах спеціальні юридичні засоби, які забезпечують реальність 

здійснення зазначеного суб’єктивного права. 

Гарантії права на інформацію належать до найважливіших засад формування, 

розвитку та закріплення насправді правової держави та громадянського суспільства. Ці 

права включені до механізму державного управління в демократичному суспільстві.  
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Саме гарантії права на інформацію є важливим фактором, який визначає не лише 

умови існування конкретного індивіда, але й багато в чому долю політичного устрою 

держави. Адже гарантії, права і свободи людини у сфері права на інформацію є 

ключовими інститутами громадянського суспільства та демократичної держави. 

Здійснення гарантій права на інформацію і свободу слова є найважливішим механізмом 

захисту прав людини [2, с. 36–37]. 

Вагомим засобом захисту та здійснення прав та свобод людини є гарантії права на 

інформацію. Вони є системою норм, принципів та вимог, які забезпечують процес 

дотримання прав та законних інтересів людини. Головним призначенням гарантій є 

забезпечення найкращих умов для реалізації конституційно закріпленого статусу людини. 

Таким чином, гарантії є засобом, що забезпечує перехід від передбачених конституцією 

можливостей до реальної дійсності. А ефективність здійснення гарантій залежить від 

рівня розвитку загальноправових принципів, стану економіки, рівня розвитку 

демократичних інститутів, реальності втілення в життя політичної системи суспільства, 

наявності існування реальної системи досконалих законів у державі, ефективності 

механізмів реалізації законів, ступеня правової свідомості та правової культури як всього 

населення, так і окремої групи людей, узгодженості інтересів населення та суспільства в 

цілому і наявності високоефективного органу конституційного контролю за режимом 

дотримання та здійснення законів України [3, с. 134]. 

Специфіка інформаційної безпеки людини, на відміну від державної безпеки, 

полягає передусім у чітких і дієвих гарантіях прав і свобод людини в сфері інформації. 

Слід зазначити, що права на свободу інформації, свободу думки і слова належать до так 

званих прав «першого покоління» – громадянських і політичних прав, які від початку 

вважалися і вважаються невід’ємною частиною людської особистості. Права і свободи 

людини у сфері інформації є важливим чинником умов існування конкретного індивіда і 

багато в чому визначає політичний устрій держави. Адже права і свободи людини у сфері 

інформації є ключовими інститутами громадянського суспільства, правової, 

демократичної держави. 

Однією з найважливіших гарантій здійснення права на інформацію є нормативно 

закріплене положення про можливість обмеження його здійснення лише у передбачених 

Конституцією випадках на підставі закону. Важливим моментом здійснення гарантій 

права на інформацію є те, що ці гарантії також закріплюються в багатьох важливих 

документах як національного, так і міжнародного значення. 

Першим фундаментальним міжнародно-правовим актом, що закріпив комплекс 

юридичних гарантій, які визначають зміст і сутність інформаційної безпеки особи, є 

Загальна декларація прав людини 1948 р., у ст. 19 якої проголошується, що 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].  

Подібне розуміння права на свободу інформації поширилося в багатьох 

міжнародних та національних правових актах і перетворилося на певний еталон 

демократичного суспільства, що став лакмусовим папірцем ситуації з дотриманням прав 

людини у будь-якій державі. 



214 

 

Дещо іншим за своїм змістом є право, передбачене нормами ст. 12 Загальної 

декларації: що «ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і 

сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його 

кореспонденції або на його честь і репутацію», також передбачається, що «кожна людина 

має право на захист закону від такого втручання або таких посягань» [4]. Останні норми, в 

принципі, не вимагають від суб’єкта відповідних дій щодо їх реалізації, а навпаки 

обмежують дії інших суб’єктів інформаційних відносин, захищаючи відповідні 

інформаційні відносини, що склалися. 

Таким чином, інформаційна безпека людини ґрунтується на двох основних її 

правах. По-перше, це право людини вільно, безперешкодно, на власний розсуд бути 

суб’єктом інформаційних процесів, шукати, одержувати і поширювати інформацію, 

причому це право не пов’язано з територіальною юрисдикцією держави і не обмежується 

територіально державними кордонами. І по-друге, це право людини на захист від 

неправомірного інформаційного втручання, яке охоплюється англійським терміном 

privacy, тобто правом на конфіденційність інформації щодо особистого життя та правом 

на захист від розповсюдження вигаданої та перекрученої інформації, що завдає шкоди її 

честі і репутації. 

Для інформаційної сфери важливим є визначення міри необхідного втручання 

держави в інформаційні відносини. Адже оскільки інформація як така існує лише в 

процесі комунікації, тобто її передачі від одного суб’єкта до іншого, то реалізація 

інформаційних прав одним суб’єктом впливає на відповідні права інших суб’єктів. 

У Загальній декларації прав людини не визначено конкретних обмежень 

використання та реалізації людиною свого права на інформацію. Існує лише загальна 

норма ст. 29 Декларації, яка передбачає, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна 

людина може зазнавати тільки обмежень, установлених законом виключно з метою 

забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення 

справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві (ч. 2 ст. 29), а також зазначено, що здійснення відповідних 

прав і свобод в жодному разі не повинне суперечити цілям і принципам ООН (ч. 3 

ст. 29) [4]. 

Таким чином, визначено три основні ознаки, які в комплексі можуть бути 

підставою для обмеження прав і свобод людини: забезпечення прав і свобод третіх осіб 

або моралі, громадського порядку і загального добробуту, причому, що важливо, лише в 

тому розумінні, яке існує в межах демократичного суспільства; забезпечення дотримання 

цілей і принципів ООН та наявність прямих правових приписів, що регламентують 

застосування подібних обмежень. 

В Україні процеси створення та розвитку гарантій здійснення права на інформацію 

постійно перебувають у процесі розвитку та удоскналення. Але для їх цілісної системи 

необхідно створити механізм, за допомогою якого гарантії здійснення права на 

інформацію були б найбільш ефективними. 
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діяльності ДНДІ МВС України 

 

СПОЖИВЧА ОСВІТА НАСЕЛЕННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» 

 

Досить часто в Україні споживачі потерпають від неналежної якості товарів, робіт 

та послуг на транспорті, в магазинах, ресторанах, розважальних центрах, готелях – на 

відміну від інших країн. 

Наша держава має великі ресурси. Саме тому ми очікуємо на належний рівень 

життя та обслуговування. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь та 

гідність, недоторканність і безпека визнані в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 

Держава, захищаючи права споживачів, гарантує гідне життя громадянам України. Згідно 

зі ст. 4 Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав споживачів», 

споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізовується 

на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: 

1) державний захист своїх прав; 2) належну якість продукції та обслуговування; 3) безпеку 

продукції; 4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її 

кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 

5) відшкодування шкоди, завданої дефектною чи фальсифікованою продукцією або 

продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, 

заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених 

законодавством; 6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за 

захистом порушених прав; 7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання 

споживачів) [2]. 

Крім того, 29 березня 2017 року Кабінетом Міністрів України затверджена 

Концепція державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року 

(далі – Концепція), основні завдання якої: гармонізація українського законодавства із 

законодавством ЄС; сприяння розвитку системи незалежних досліджень якості та безпеки 

товарів, робіт і послуг на споживчому ринку; підвищення ефективності системи захисту 

споживачів від небезпечної продукції, що може завдати шкоди життю, здоров’ю, майну 

споживачів, довкіллю тощо [3]. 

«Загальна декларація прав людини», прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 

грудня 1948 року, стимулювала створення національних асоціацій споживачів у різних 

країнах: Франції та Німеччині (1951 р.), Великобританії (1957 р.), Канаді (1960 р.), країнах 

Скандинавії, Японії та інших [4]. 

На багатьох підприємствах України ще з радянських часів існують цехи, які 

виробляють продукцію для експорту. Постає питання: чим ця продукція відрізняється від 

аналогічної, яка призначена для продажу в Україні? Звичайно, продукція, яка 

експортується, має значно кращу якість, відповідає міжнародним стандартам. Однак 

недобросовісні виробники досить часто, порушуючи ст. 229 Кримінального кодексу 

України про незаконне використання знака для товарів і послуг, а також фірмового 

найменування [5], у підпільних умовах виготовляють фальсифіковану продукцію 
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неналежної якості для експорту та імпорту. Зокрема, восени 2019 року на Закарпатті 

правоохоронці викрили підпільний цех із виготовлення побутової хімії [6]. 

У великих містах досі процвітають стихійні ринки. Зокрема, у столиці до ліквідації 

стихійної торгівлі залучаються правоохоронці [7]. Проблема торгівлі на вулиці тісно 

пов’язана з питанням споживчої освіти. Адже низький рівень знань споживачів стимулює 

процвітання вуличної торгівлі. 

Споживча освіта в Україні – це одна з головних форм пристосування людей до 

нових і швидкозмінних умов життя, яка ґрунтується на принципах ринкової економіки. 

Актуальність змісту споживчої освіти полягає в необхідності формування раціонального 

споживчого мислення, що ґрунтується на законах споживання та природній потребі 

людини в якісному й безпечному добробуті, природному прагненні до поліпшення якості 

особистого та суспільного життя [8]. 

У нашій країні проблема споживчої освіти не набула достатньої уваги з боку 

держави та споживчих організацій. Законом України від 20 вересня 2019 року № 122-IX 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів 

фінансових послуг» були внесені зміни в п. 2 ст. 5 Розділу II «Права споживачів та їх 

захист» Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав 

споживачів»: «Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з 

питань реалізації їх прав, в тому числі шляхом розробки та проведення відповідних 

освітніх програм». У пп. 12 п. 1 ст. 25 зазначеного Закону декларується, що «Об’єднання 

споживачів мають право… інформувати громадськість про права споживачів». 

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджена нова навчальна програма 

з трудового навчання для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка сприяє 

формуванню культури споживання в учнів, активізації їхньої інтелектуальної активності 

завдяки використанню творчих завдань на уроках [9]. 

Таким чином, пропонуємо найближчим часом зобов’язати навчальні заклади 

спільно із громадськими організаціями вживати заходів із підвищення рівня споживчої 

освіти серед населення. Результати здійсненої роботи регулярно висвітлювати в мережі 

Інтернет: на офіційних сайтах навчальних закладів та громадських організацій і, що не 

менш важливо, на сторінках працівників у соціальних мережах. Адже завдяки цьому про 

здійснені заходи і про саму проблему зокрема дізнається більша кількість населення 

України. 
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