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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Чернєй Володимир Васильович, 

ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних 

наук, професор 

 

Доброго дня шановні колеги, науково-педагогічні працівники, 

ад’юнкти, слухачі, курсанти, студенти і молоді науковці! 

 

Щороку при проведенні підсумкових наукових конференцій перед 

академією стоїть завдання щодо дослідження актуальних проблемних 

питань розбудови держави та громадянського суспільства, тож цілком 

виправдано, що одним із головних завдань академії є сприяння 

науковим дослідженням курсантів, слухачів та студентів. 

Підтримуючи традицію, у день відзначення професійного свята – 

Дня науки, академія проводить загальноакадемічну підсумкову 

науково-теоретичну конференцію «Актуальні правові питання 

сьогодення в умовах євроінтеграції України», з чим радий щиро 

привітати Вас від імені Вченої ради, ректорату та від себе особисто. 

Більшої урочистості нашому заходу надає те, що її робота 

відбуватиметься в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.  

Непрості соціально-економічні реалії вимагають від нас 

концентрації зусиль, самовідданості та виваженості у прийнятті 

практичних рішень. Для нашого колективу головним завданням було й 

залишається збереження соціальної справедливості, правопорядку та 

законності в Україні.  

На сучасному етапі розвитку суспільства від науки потрібна дедалі 

зростаюча (за глибиною і конкретизацією) допомога практиці у 

протидії злочинності, що стає більш професійною та організованою. 

Для забезпечення належного рівня взаємодії науковців та практиків, 

оптимізації повсякденної роботи правоохоронців новітніми 

досягненнями науки і техніки, які б повною мірою забезпечували 

потреби правоохоронної практики науково-обґрунтованими 

рекомендаціями, потрібне комплексне системне реформування органів 

внутрішніх справ.  

Немає сумнівів у тому, що найефективніші результати наукової 

роботи та практичних завдань, можливі лише у режимі спільного 

функціонування обох підсистем – науки і практики.  
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Розглядаючи проблему покращання взаємодії науки з практикою 

органів внутрішніх справ, слід зазначити, що сучасна складність 

завдань, які вирішують органи внутрішніх справ України, вимагає 

високого рівня наукового та методичного забезпечення практичної 

діяльності правоохоронців, ґрунтовного дослідження актуальних 

проблем роботи майбутньої поліції, а також підготовки високоякісних 

наукових розробок з метою удосконалення практичної діяльності 

правоохоронців.  

Національна академія внутрішніх справ є флагманом відомчої 

освіти в системі вищих навчальних закладів МВС України й має 

потужний науковий потенціал. Так, в академії працюють 63 доктори 

наук, серед яких 35% – курсанти – випускники академії, які сьогодні 

самі навчають майбутніх кандидатів та докторів. Це – перший 

проректор Станіслав Гусарєв, проректор Сергій Чернявський, 

начальники кафедр оперативно-розшукової діяльності – Дмитро 

Никифорчук, кримінального права – Андрій Савченко, 

адміністративного права та процесу – Оксана Кузьменко, а також 

провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 

досудового розслідування Оксана Таран, професор кафедри 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового документування 

навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів 

слідства та кримінальної міліції Віктор Василинчук, професор кафедри 

адміністративного права та процесу Андрій Іщенко та інші.  

В академії сформувалися та активно діють наукові школи, зокрема, з 

проблем конституціоналізму, теоретичних основ забезпечення прав і 

свобод людини, адміністративного права та процесу, кримінального 

права, кримінального процесу, філософії права та юридичної психології, 

теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, кримінально-

виконавчого права та кримінологічної віктимології, криміналістичного 

забезпечення розкриття та розслідування злочинів, адміністративної 

діяльності органів внутрішніх справ тощо. Останніми роками активно 

розвиваються наукові школи з проблем юридичної компаративістики та 

проблем економічної безпеки, що, звичайно, значно полегшує вашу, 

науковці, нелегку інтелектуальну та наукову роботу. 

Щорічно в академії проводиться низка заходів наукового характеру, 

що приурочені до відзначення свята науки, за участю курсантів, 

студентів, слухачів  та молодих учених. Так у 2014/2015 навчальному 

році за участю курсантів і студентів проведено 123 наукових заходи 

(конференцій, круглих столів, вікторин, конкурсів, семінарів тощо), 
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серед яких 5 конкурсів, 4 всеукраїнські конференції, з яких 2 – 

Інтернет-формату. 

Науково-дослідна робота в академії організована на високому рівні, 

так на кафедрах діє 57 наукових гуртків, 8 наукових товариств 

інститутів та факультетів, в яких загалом приймає участь більше 970 

студентів, курсантів та слухачів. 

Знаковою подією у житті нашого навчального закладу є також 

проведення цієї конференції. 

Перемоги наших курсантів в наукових заходах можна 

перераховувати довго. Але окремо хочу відмітити серед цієї плеяди 

науковців найкращих: Дар‘ю Михальчук, Віту Воробей, Володимира 

Шелестинського, Андрія Синоверського, Стеллу Фурманович, 

Наталію Жук, Ірину Мойсеєву, які відзначені грамотами і премією 

Національної академії наук України; Павла Касапа переможця 

Міжвузівської олімпіади з іноземних мов серед вищих навчальних 

закладів сектору безпеки України з напрямку ―Німецька мова‖; 

команду академії у складі: Богдана Кирдана, Мирослава Дурдинця, 

Олександра Верещака за перемогу у всеукраїнських змаганнях зі 

слідчих дій імені Г.М. Рудого; команду академії у складі: Мирослава 

Дурдинця і Валерія Джиби, яка стала призером ІІІ-го міжвузівського 

податкового турніру, який проходив в Національному університеті 

державної податкової служби України.  

Академія також пишається здобутками науково-педагогічних 

працівників, так Світлана Бичкова отримала Премію Верховної Ради 

України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок за 2013 рік за роботу «Правовий статус учасників цивільного 

процесу». 

Студенти, курсанти, слухачі, їх наукові керівники та молоді 

науковці академії, ще раз підтвердили високий науковий і педагогічний 

потенціал нашого навчального закладу, який по праву посідає провідне 

місце не лише в системі відомчої освіти, а й серед вищих навчальних 

закладів нашої держави.  

На завершення ще раз вітаю всіх присутніх з науковою подією, 

якою і є ця конференція та хочу побажати її учасникам плідної роботи, 

активного обміну думками, досвідом та науковими здобутками. Бажаю 

Вам нових звершень у науковій діяльності, творчого натхнення, 

здоров‘я та успіхів. 
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Чернявський Сергій Сергійович, 

проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних 

наук, професор 

 

Шановні колеги! 

 

Щороку при проведенні підсумкових наукових конференцій перед 

академією стоїть завдання щодо дослідження актуальних питань 

розбудови держави та громадянського суспільства, тож цілком 

виправдано, що однією з головних завдань НАВС є сприяння науковим 

дослідженням курсантів, слухачів та студентів, чому сприяє 

проведення в наших стінах різнотематичних наукових заходів, серед 

яких очільне місце поправу займає традиційна науково-теоретична 

конференція, що її ми щороку присвячуємо до нашого професійного 

свята – Дня науки й яка у цьому році має назву «Актуальні правові 

питання сьогодення в умовах євроінтеграції України». Радо вітаю вас з 

її відкриттям.  

Минулого року конференція відбувалась у вкрай складних 

соціально-економічних і політичних умовах життя нашої держави, 

коли ми спостерігали  руйнування спокою й стабільності Української 

держави. Наразі, нажаль, ситуація залишається майже такою ж, коли 

всі структури нашої держави живуть в режимі перевантаження, 

реформування, корінних змін, але для академії це не стоїть на заваді. 

Для нашого колективу головним завданням було й залишається 

збереження соціальної справедливості, правопорядку та законності в 

Україні. З цією метою у стінах академії здійснюється підготовка 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», 

«Магістр» за напрямами підготовки та спеціальностями 

«Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», а також 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальностями 

«Управління у сфері правопорядку» та «Судова експертиза». З 

минулого року, враховуючи виклики сучасності щодо запровадження 

ефективних антикорупційних і люстраційних процедур та новітніх 

форм протидії злочинності, вперше в академії було здійснено 

підготовку фахівців-поліграфологів.  

З цією метою академія стимулює вас , шановні науковці, до пошуку 

оптимальних, найбільш раціональних й правильних рішень на благо 

нашої з вами рідної держави. Тож, хочеться відзначити активну 

наукову позицію, наприклад Ірини Мойсеєвої, яка того року була 
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переможцем Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних і 

гуманітарних наук, що щорічно проводить Міністерство освіти та 

науки України, а у цьому має в загалі наукових перемог – премію НАН 

України, Ростиславу Тютюннику, Владиславу Школьнікову, Олегу 

Онищенку та багатьом іншим, які щорічно представляться академію у 

різноманітних заходах за межами академії на кшталт міжнародних 

конференцій, форумів, засідань круглих столів тощо. Окремо 

відзначимо наше молоде поповнення – першокурсників, які вже зараз 

роблять перші успішні активні кроки на науковій ниві. 

Також, заслугували окремої подяки наукові керівники переможців 

всеукраїнських та міжвузівських, міжнародних та 

внутрішньоакадемічних конкурсів наукових робіт – доктор юридичних 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Лариса Удалова, 

доктор юридичних наук, професор Оксана Кузьменко, доктор 

психологічних наук, професор Олена Хохліна, кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник Олег Лов‘як, кандидат 

юридичних наук, доцент Наталія Камінська, кандидат юридичних наук, 

доцент Оксана Мельник, кандидат юридичних наук Роман Томма, 

кандидат юридичних наук, доцент Михайло Сокиран та багато інших 

досвідчених викладачів кафедр академії. 

Ми пишаємось отриманими вами результатами й з упевненістю 

констатуємо про особистий значний внесок досвідченого науково-

педагогічного складу академії у цьогорічні здобутки академії. 

Сподіваємося, що курсанти та студенти академії, науково-педагогічний 

склад, який є прикладом для наслідування, і надалі будуть 

примножувати вже наявні наукові перемоги.  

Бажаю всім учасникам плідної і цікавої праці. Упевнений, що у 

процесі роботи конференції кожний з Вас інтелектуально збагатиться 

новими ідеями щодо сутності актуальних проблем юриспруденції. 
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ВИСТУПИ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ 

 
Покращення умов для благодійної діяльності внаслідок останніх 

змін законодавства України 
 
Сербин Р.А., кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, начальник докторантури та ад‘юнктури НАВС 

 
Благодійна діяльність є важливим елементом суспільних відносин, 

що спрямований на допомогу найбільш уразливим верствам 
населення, навколишньому середовищу, культурній спадщині. У 
зв‘язку із цим, чітке та найбільш повне правове регулювання 
благодійної діяльності та правового статусу благодійних організацій, 
що безпосередньо здійснюють таку діяльність, є надзвичайно 
актуальним юридичним аспектом забезпечення нормального існування 
відносин із здійснення благодійної діяльності. 

Саме з цією метою був прийнятий 05 липня 2012 року підписаний 
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», 
який набрав чинність лише 03 лютого 2013 року. Новий Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації» замінив Закон 
України «Про благодійництво та благодійні організації», який мав 
значні неузгодженості та породжував складнощі щодо розуміння та 
тлумачення його положень, а відповідно і реалізації благодійниками і 
благодійними організаціями своїх прав [1]. 

Крім того, Закон від 05.07.2013 р. вводить певні положення, що 
спрямовані на спрощення існуючого формалізму у діяльності цих 
організацій. Серед переваг нового Закону, порівняно із попереднім, 
можна виділити наступні: 

1) Процедура реєстрації благодійних організацій відбувається у 
загальному порядку, передбаченому для юридичних осіб. Таким 
чином, строк реєстрації благодійних організацій зменшено із 2 місяців 
до 3 робочих днів. 

Крім цього, повноваження щодо реєстрації передано від 
Міністерства юстиції України державному реєстратору відповідної 
адміністративно територіальної одиниці, в якій знаходиться благодійна 
організація. 

При цьому, залишається відкритим питання чи видаватимуться 
благодійним організаціям Свідоцтва, і чи вестиметься Реєстр 
благодійних організацій, що допомагав у їх обліку. Проте, власне на 
діяльність благодійної організації це не вплине, а, навпаки, спростить 
окремі формальності, що існували до прийняття Закону. 
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2) Важливим нововведенням Закону стала характеристика різних 
видів благодійних організацій та органів управління ними. Так, 
попереднім Законом передбачалось існування благодійних організацій 
у формах благодійного фонду, благодійної установи, членської 
благодійної організації та у інших формах. У зв‘язку із відсутністю на 
законодавчому рівні будь-яких вимог до цих форм, орган реєстрації 
займався власним тлумаченням суті таких форм, що призводило до 
спекуляції з боку останнього та численних відмов у реєстрації 
організацій через невідповідність структури управління, статутних 
документів, порядку формування майна благодійних організацій 
заявленій формі, про що засновники благодійних організацій і не 
могли знати. 

Новим Законом запроваджуються чіткі критерії поділу благодійних 
організацій на такі види (форми) як благодійний фонд, благодійна 
установа і благодійне товариство за порядком управління організацією 
і обов‘язковістю внесення вкладів. Таким чином, особи, що бажають 
заснувати благодійну організацію можуть вибрати найбільш 
оптимальний вид, що відповідатиме їх бажанню та вимогам щодо 
управління та майнової участі. 

3) Новий Закон також замінив поняття «напрямів благодійної 
діяльності», перелік яких був вичерпний і недосконалий, що 
зумовлювало неоднозначне тлумачення деяких із напрямів. Таке 
регулювання давало підстави «зацікавленим особам» перешкоджати 
діяльності благодійної організації, визнавши її такою, що діє поза 
встановленими Законом напрямами. На сьогодні визначено цілі 
благодійної діяльності як сприяння законним інтересам набувачів 
благодійної допомоги у визначеній сфері. В свою чергу, перелік сфер є 
надзвичайно широким, що дає змогу благодійній організації 
реалізовувати благодійну діяльність у будь-якій галузі, обраній її 
засновниками. 

4) Чинним Законом також значно спростилась і оперативна 
діяльність благодійних організацій, що проявляється у багатьох 
аспектах: 

Скасована вимога відкриття двох окремих рахунків для благодійної 
діяльності і адміністративно-господарських витрат, що зменшить 
витрати організації на банківське обслуговування та позбавить 
необхідності обліку та перерозподілу коштів між зазначеними 
рахунками. 

Скасований обов‘язок створення кошторису, що раніше 
ускладнювало діяльність організацій, зважаючи на непостійність 
благодійних внесків, а звідси і неможливість передбачення 
надходжень і витрат благодійної організації на тривалий період. 
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За попереднім Законом провадження благодійної діяльності, а саме 
– окремих заходів, повинно було здійснюватись виключно на підставі 
благодійної програми, затвердженої вищим органом благодійної 
організації. На сьогодні ж будь-який вид благодійної діяльності може 
здійснюватись і за рішенням органу управління, що значно підвищує 
оперативність здійснення благодійної діяльності благодійною 
організацією. 

Закон прямо вказує, що благодійні організації мають право 
здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, 
що надає можливість благодійній організації продавати товари, 
надавати послуги, виконувати роботи, отримуючи при цьому дохід, 
який повинен повністю бути спрямований на благодійну діяльність, 
встановлену установчими документами благодійної організації [1]. 

Таким чином, прийнятий у 2012 році Закон України «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації» створює широкі 
можливості для заснування благодійних організацій та провадження їх 
діяльності для задоволення інтересів осіб, що потребують допомоги, 
покращення стану навколишнього природного середовища, а також 
збереження культурної спадщини від руйнування та забуття. 

Список використаних джерел: 
1. Spektor law firm: Інтернет-сайт: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://spektor.ua/uk/article/ulutchshenie-usloviy-dlya-deyatelynosti-blagotvoritelynoy-
deyatelynosti-vsledstvie-poslednih-izmeneniy-zakonodatelystva-ukrain/. 

 
Щодо питань правового забезпечення економічного зростання 

України в контексті економічної безпеки 
 
Свиридюк Н.П., кандидат юридичних наук, доцент, докторант НАВС 

 
Для розвитку будь-якої сучасної держави, зокрема й української, 

одним із головним у її діяльності є безпека, що на сьогодні набуло 
особливого значення, адже безпека є загальноісторичною та 
загальносоціальною, охоплює всю історію і майбутнє людства, що має 
визначальне значення для існування як окремої особистості, так і 
соціальних верств будь-якого рівня.  

Безумовно, діяльність людей і спільнот вимагає безпеки та 
відноситься до першорядних, основних завдань, поряд з якою безпека 
суспільства є конкретно-історичною категорією. Безпека залежно від 
умов (насамперед, соціально-економічних) відрізняється від інших 
форм організації, досягається різними шляхами та підпорядковується 
власним цілям. Економічна безпека характеризується таким станом 
економіки, за якого забезпечуються захист національних інтересів, 
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стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та 
захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави.  

Варто зазначити, що розвиток будь-якої держави супроводжується 
процесом історичного розвитку способів виробництва, зміни 
суспільно-економічних формацій. При цьому змінюється не лише роль 
економічної безпеки, а й її функції та спектр застосування.  

На сьогодні держава виступає не тільки гарантом економічної 
безпеки своїх громадян, але й сама може бути для них джерелом 
загроз, що призводить до певних протиріч між окремими громадянами 
і державою в галузі забезпечення ними своєї економічної безпеки. 

Організована злочинність і корупція опанували різними 
механізмами впливу на прийняття багатьох державних рішень, 
можливості зміни економічної політики і практики, розробки стратегії 
економічної безпеки. В таких умовах набуває особливого значення 
правоохоронне забезпечення економічної безпеки. Таким чином, 
осмислення ролі та місця економічної безпеки є важливим в нових 
політико-економічних умовах. 

У працях вітчизняних та зарубіжних учених розглядалися різні 
підходи до теорії економічної безпеки. Поняття «Економічна безпека» 
давно використовується в практичній діяльності на Заході, а в 30-ті 
роки ХХ століття - на території США.  

Зауважимо, що розроблена вченими радянського періоду розвитку 
нашої країни теорія національної економічної безпеки, як певної 
системи знань, дозволяє більш повно розкрити нові підходи до 
виявлення та усунення негативних явищ у сфері безпеки сучасного 
етапу розвитку економіки країни і, найголовніше, попереджати на 
більш ранніх стадіях можливість виникнення нових протиріч і погроз. 
Проте недостатність науково-теоретичного матеріалу викликає 
дискусійність щодо основних положень теорії економічної безпеки з 
урахуванням лібералізації економіки та необхідності державного 
впливу на ці процеси. 

Зазначені питання постійно перебувають у центрі уваги багатьох 
науковців, але в більшості випадків вони досліджують лише окремі 
питання зазначеної проблеми, пов‘язані, насамперед, із формуванням 
базових засад забезпечення економічної безпеки, визначенням системи 
економічних інтересів і пріоритетів розвитку, формуванням окремих 
елементів менеджменту економічного розвитку, а також економічної 
безпеки.  

Специфіка економічної безпеки полягає в тому, що вона виражає 
об‘єктивні економічні відносини в країні. Тому ролі економічної 
безпеки належить гідне місце як найважливішого напряму діяльності 
держави, що має забезпечити цільове та ефективне використання 



 

12 

державних ресурсів і зростання життєвого рівня населення. 
Дослідження показують, що багато найгостріших соціально-
економічних проблем деколи виникають із-за невчасного прийняття 
коригувальних заходів, у тому числі і законодавчих, відсутності 
належної дії з боку вищих державних органів. Між тим в державі про 
місце економічної безпеки в системі управління владні структури, на 
жаль, згадують нечасто. 

При аналізі наукових розробок про зміст такої економічної 
категорії, як економічна безпека, важливо звернути увагу на її 
подвійність: вона є умовою існування індивідів і спільнот й одночасно 
результатом їх діяльності.  

Отже, в контексті даної проблематики та аналізу останніх 
досліджень і публікацій, під поняттям економічної безпеки розуміють  
сукупність умов, за яких зберігається здатність країни підтримувати 
конкурентоспроможність економіки, ефективно захищати національні 
економічні інтереси і протистояти зовнішнім економічним загрозам, 
повністю використовувати конкурентні переваги в міжнародному 
поділі праці.  

Вивчаючи дану категорію можна також стверджувати, що 
економічна безпека країни повинна забезпечуватися, насамперед, 
ефективністю самої економіки, тобто, поряд із захисними заходами, 
здійснюваними державою, вона повинна захищати сама себе на основі 
високої продуктивності праці, якості продукції тощо; забезпечення 
економічної безпеки країни не є прерогативою якого-небудь одного 
державного відомства, служби, вона має підтримуватися всією 
системою державних органів, усіма ланками і структурами економіки. 

Таким чином, перспективним є подальше наукове дослідження 
питань, пов‘язаних з національною економічною безпекою, її роллю та 
змістом. 

 
Перспективи реформування нового кримінального 

процесуального законодавства 
 
Мірковець Д.М., кандидат юридичних наук, начальник відділу 
Головного слідчого управління МВС України 
 

Більше двох років назад на «теренах» вітчизняного законодавства  
з‘явився новий КПК. З перших днів його застосування, новели 
кримінального процесуального законодавства зіштовхнулися із 
безмежним валом критики як зі сторони науковців, так і практичних 
працівників. Не дивлячись на труднощі, що виникли під час 
імплементації КПК, результати роботи підтверджують правильність 
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рішення щодо докорінного зміни законодавства в кримінальній 
юстиції. 

Адже, лише у згаданий період слідчими ОВС до ЄРДР унесено 
понад 3,5 млн. заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 
що становить понад 80 % від загальної кількості відповідних 
звернень, зареєстрованих усіма правоохоронними органами. 
Щомісяця реєструється 130 тис. правопорушень, щодня – майже 4,5 
тис. Незважаючи на ускладнення процедури проведення 
процесуальних дій та об‘єктивне збільшення навантаження на 
слідчих, ними закінчено розслідування майже півтора мільйона 
проваджень. 

Як наслідок, лише у 2014 році судами першої інстанції 
розглянуто 136,3 тис. кримінальних справ (проваджень), з них 103,6 
тис. розглянуто з ухваленням вироку.  При цьому слідчими суддями 
під час досудового розслідування розглянуто 413,9 тис. клопотань 
слідчих, прокурорів та інших осіб. У тому числі розглянуто майже 
50 тис. клопотань про застосування запобіжних заходів, з яких 86 %  
задоволено (43,3 тис.).  Відповідно до статті 248 КПК слідчими 
суддями  постановлено 98,2 тис. ухвал про надання дозволу на 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Водночас деякі питання залишаються проблемними, 
неоднозначно врегульованими та потребують внесення відповідних 
змін. У зв‘язку з цим протягом останнього часу до КПК внесено ряд 
суттєвих змін: 1 –  у 2012 році, 3  – у 2013 році, 12 – у 2014 році (з 
них 2 – втратило чинність) та уже 7 –  у 2015 році (загалом 23 
прийнято законів). Подібна тенденція свідчить і про подальше 
внесення змін до КПК. 

Важливі зміни стосується запровадження інституту заочного 
провадження. Так, порядок спеціального кримінального 
провадження (in absentia) поширено також і на підозрюваних 
(обвинувачених), які перебувають на тимчасово окупованій 
території України або в районі проведення АТО. На думку 
законодавця саме ці зміни дозволять ефективно застосовувати 
спеціальну конфіскацію в кримінальному судочинстві. При цьому 
виключною підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування та спеціального судового провадження визначено 
«ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 
виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної 
причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та 
оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук».  
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Чинна до останнього часу редакція КПК надавала можливість 
застосування інституту спеціального кримінального провадження 
лише за наявності відомостей про перебування злочинців поза 
межами України та результатів звернення до компетентних органів 
іноземних держав із запитами про видачу особи. Таку процедуру 
складно було б реалізувати, оскільки процедура екстрадиції, по -
перше, займає значно часу, по-друге, не завжди держави, в яких 
переховуються від слідства особи, погодяться на їх видачу. 
Безумовно така складана юридична процедура жодним чином не 
сприяла ефективності та оперативності розслідування. Окрім цього 
подібні норми не надавали можливості притягнути до 
відповідальності злочинців, які переховується на території Криму та 
окупованого Донбасу. 

Разом з цим завдяки таким змінам прийнято в запропонованій 
редакції законопроектів, значно спроститься лише процедура 
здійснення спеціального провадження щодо осіб, які перебувають на 
підконтрольній території. Застосування спеціального провадження 
щодо осіб, які ухиляються від правосуддя за межами контрольованої 
Україною території  так само набагато ускладненим.  

Найбільшу складність для застосування спеціальних процедур 
становитиме саме повідомлення особи про її виклик на вимогу 
слідчого або судді. Адже осіб, які знаходитимуться на 
непідконтрольній Україні території, буде не так і легко повідомити у 
передбачений КПК спосіб про їх виклик. Ухиленням від слідства 
вважається лише умисне нез‘явлення на виклик, а для цього – цей 
виклик необхідно отримати. Цю проблему зміни зовсім не 
вирішують. Натомість дозволяють застосовувати спеціальну 
процедуру до всіх інших громадян, які не переховуються на 
тимчасово окупованій території України або в районі проведення 
АТО. Вбачається, що набагато дієвіше було б передбачити для таких 
осіб (які переховуються від правосуддя на окупованій території та 
зоні АТО) спрощений порядок вручення викликів до слідчого чи 
судді, аналогічний передбаченому в статті 297-5 КПК (навіть до 
винесення ухвали про спеціальне розслідування).   

Важливими є й зміни щодо запровадження заходів кримінально-
правового характеру до юридичних осіб.  Відповідно до ч. 8 ст. 214 
КПК відомості про юридичну особу, щодо якої можуть 
застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, повинні 
вноситися до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після 
вручення особі  повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в 
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інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, 
передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 
306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і 
другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 
КК, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, 
передбачених статтями 258 – 258-5 КК України. При цьому 
підслідність більшості указаних злочинів віднесена слідчим органів 
внутрішніх справ.  

Серед важливих змін – норми спрямовані на забезпечення 
діяльності Національного антикорупційного бюро України; 
особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
операції (відповідно до яких в зоні АТО повноваження слідчих 
суддів делеговано прокурорам); щодо удосконаленого порядку 
набуття процесуального статусу підозрюваного (особі, якій складено 
повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок 
невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для 
вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень) та 
інші. 

Водночас практика роботи за новим КПК засвідчила необхідність 
подальшого внесення змін та доповнень до нього.   

В першу чергу, це зумовлено значною завантаженістю слідчих 
(внаслідок необхідності розслідування заяв і повідомлень без ознак 
кримінального правопорушення), складністю та невиправданою 
тривалістю провадження окремих слідчих та процесуальних дій 
(обрання запобіжних заходів, повідомлення про підозру, відкриття 
матеріалів провадження) тощо. 

З метою вирішення проблем практичної діяльності слідчих, 
оптимізації діяльності органів досудового розслідування, 
удосконалення порядку проведення окремих процесуальних дій 
МВС підготовлено відповідний законопроект (реєстраційний №4444 
від 14.03.2014). Вказаним законопроектом пропонується: ліквідація 
процесуального керівництва прокурора під час досудового 
розслідування  із залишенням функцій нагляду (ст. 36);  розширення 
повноважень керівника органу досудового розслідування в частині 
витребування проваджень та скасування незаконних рішень слідчого 
(ст. 39); оптимізація повноважень слідчого щодо надання доручень 
оперативним підрозділам на проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, об‘єднання, виділення, а також відкриття 
матеріалів розслідування,  самостійного повідомлення про підозру, 
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проведення освідування та розпоряджатися матеріалами проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій (ст.ст. 40, 41, 217, 241); 
законодавче урегулювання процесуального порядку заочного 
повідомлення особи про підозру (ст.ст. 42, 280, 281); розширення 
підстав тимчасового доступу до речей і документів (ст.ст. 159, 164, 
165); спрощення порядку застосування запобіжних заходів 
(застосування особистого зобов‘язання слідчим, за погодженням з 
прокурором) (ст.ст. 176, 177, 178, 179, 194); конкретизація підстав 
затримання особи без ухвали слідчого судді (ст. 208); удосконалення 
процедури початку досудового розслідування з можливістю 10-
денного проведення перевірки заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення (ст. 214); повернення інституту усунення причин і 
умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення 
(профілактика злочинності) та введення адміністративної 
відповідальності за невиконання постанов слідчих посадовими 
особами; удосконалення механізму закриття кримінального 
провадження та передбачення порядку звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв‘язку із закінченням строків давності та амністії 
(ст.ст. 284, 286-1,286-2).  

Найближчим часом ефективній діяльності правоохоронних 
органів та суду, а також реалізації прав учасників кримінального 
провадження повинно посприяти запровадження спрощених 
порядків провадження (варіанти відповідного законопроекту нині 
жваво обговорюють експертні групи). Правом починати та 
здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків «у 
спрощеному порядку» повинні бути наділені співробітники 
оперативних та інших підрозділів ОВС. 

Ефективному дотриманню прав учасників кримінального 
провадження та принципу процесуальної економії сприяє 
застосування нових кримінальних процесуальних інститутів. 
Зокрема, з направлених до суду проваджень кожне шосте − з 
угодами про примирення або визнання винуватості (лише протягом 
2014 року до суду направлено 22,7 тис. обвинувальних актів з 
угодами про примирення (11,6 тис.) та про визнання винуватості 
(11,1 тис.), що становить 15,9 % від загальної кількості направлених 
до суду обвинувальних актів). Завдяки застосуванню інституту угод 
вже найближчим часом вдасться більшу частину проваджень 
вирішувати у спрощеному порядку. 

Вже зареєстрований розроблений ГСУ МВС України 
законопроект ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України щодо вдосконалення порядку проведення досудового 
розслідування у формі дізнання» (реєстраційний №1221). Ним 
пропонується скасувати інститут кримінальних проступків, 
натомість запровадити спрощений порядок досудового 
розслідування ряду злочинів невеликої тяжкості, а саме у формі 
дізнання. Реалізація цієї ідеї дозволить здійснити спрощення 
досудового розслідування визначеного переліку злочинів, що 
сприятиме зменшенню навантаження на органи досудового 
розслідування.  

На сьогодні із загальної кількості розслідуваних злочинів тяжкі 
та особливо тяжкі складають лише чверть. Одночасно 
некваліфіковані крадіжки, шахрайства (частини 1 статей 185, 190 КК 
України) та легкі тілесні ушкодження (стаття 125 КК України) 
становлять майже 40 %. 

Це призводить до того, що замість розслідування тяжких та 
особливо тяжких злочинів слідчі змушені займатися досудовим 
розслідуванням правопорушень, які не становлять значної 
суспільної небезпеки. Запровадження спрощеного порядку 
розслідування злочинів указаної категорії дозволить розвантажити 
слідчий апарат та надасть можливість зосередити його діяльність на 
розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. При цьому 
здійснювати досудове розслідування у формі дізнання зможуть 
працівники оперативних служб та дільничні інспектори міліції. 

Актуальним виглядає й прийняття законопроекту «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення 
порядку здійснення досудового розслідування)» (реєстраційний 
№1220, також розроблений МВС України).  

Як свідчить аналіз наукових та законотворчих позицій найбільш 
очікуваними змінами КПК у 2015-му році є: запровадження суду 
присяжних; об‘єднання слідчих і оперативних підрозділів; 
запровадження інституту кримінальних проступків; вдосконалення 
питання тримання під вартою і допустимості доказів у підготовчому 
провадженні; обмеження строку тримання під вартою протягом 
судового розгляду. 

Таким чином, незважаючи на позитивний досвід реалізації норм 
КПК, окремі питання залишаються не до кінця вирішеними і 
потребують розроблення законодавчих норм з урахуванням як 
наукових напрацювань, так і практичних потреб.  
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Розслідування кіберзлочинів: окремі аспекти діяльності  

прокурора і слідчих органів внутрішніх справ  
 

Рогатюк І.В., кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист 
України  

 
За останні два десятиріччя людство здійснило величезний 

стрибок в галузі інформаційних технологій які глибоко вкоренилися 
в повсякденне життя суспільства. Переважна більшість людей вже 
не уявляє своє життя без різноманітних надбань науково-технічного 
прогресу, а всесвітня мережа Інтернет стала для багатьох основним 
засобом навчання, спілкування та навіть ділової активності. Однак 
правопорушники так само поступово розпочали використовувати 
інформаційно-технічний прогрес у свої власних злочинних цілях і 
сьогодні ми зустрічаємося з цілою низкою злочинів, що поступово 
трансформувалися і стали здійснюватися вже не в реальному світі, а 
у віртуальній мережі. 

За даними МВС України упродовж 2012 року правоохоронцями 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості 
про 2 тисячі злочинів, учинених із використанням високих 
технологій. У першому півріччі 2013 року до ЄРДР внесено майже 
1,9 тисячі заяв та повідомлень про такі злочини, а їхнє розкриття 
становить близько 50 відсотків. 

Порівнюючи кіберзлочини з традиційними видами злочинів, слід 
зазначити, що кількість їх вчинення за останні роки збільшилася 
вдвічі. Разом з цим, відповідно до статистичних даних переважна 
більшість кіберзлочинів учиняються організованими злочинними 
групами та мають економічну мотивацію. 

До кіберзлочинів відносять: розповсюдження комп'ютерних 
вірусів, шахрайства з пластиковими платіжними картками, крадіжки 
коштів з банківських рахунків, викрадення комп'ютерної інформації 
та порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-
обчислювальних систем - і це далеко не повний перелік подібних 
злочинів. 

Розслідування злочинів, учинених у сфері інформаційних 
технологій, ускладнюються тим, що органам розслідування важко 
виявити та зафіксувати сліди, які залишаються після вчинення 
комп‘ютерного злочину, оскільки  досвідчений «хакер» залишає за 
собою їх невелику кількість. Щоб його вирахувати і затримати, 
потрібна допомога провайдерів і обмін технічною інформацією з їх 
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закордонними партнерами та міжнародними правоохоронними 
органами. 

Криміналістична особливість кіберзлочинів характеризується 
тим, що виявлення та розслідування цих злочинів неможливе без 
застосування та використання комп‘ютерних технологій. Це 
пов‘язано з необхідністю відшукування, фіксування, вилучення та 
збирання доказів в електронній формі.  

Загалом, комп‘ютерні сліди поділяють на дві великі групи: 
локальні (на носіях комп‘ютерної інформації, що використовувалися 
при вчинені злочину або були предметом посягання) і мережні (на 
серверах і комунікаційному обладнанні, що створюють канал 
зв‘язку між засобом і предметом злочину)[1]. 

Нині актуальним в процесі проведення розслідування 
кіберзлочинів є питання швидкого обміну інформацією, покращення 
якості розслідування за допомогою налагодження активної взаємодії 
між прокурорами і органами досудового розслідування для 
встановлення користувачів послуг зв‘язку, збору відомостей про рух 
інформації та інших технічних під час проведення перевірки за 
заявами та повідомленнями, що внесені до Єдиного реєстру 
досудового розслідування, а також створення та використання 
спеціальних банків зберігання електронних доказів, проведення 
належного розслідування кримінальних проваджень про 
кіберзлочини. 

В умовах нового Кримінального процесуального кодексу України 
наглядова діяльність прокурорів трансформувалась у процесуальне 
керівництво, а це передбачає безпосереднє керування процесом 
розслідування будь-яких злочинів, зокрема й кіберзлочинів. За 
підписом прокурора погоджуються всі найважливіші етапи 
розслідування, починаючи від негласних слідчих дій та закінчуючи 
обвинувальним актом. Він визначає напрям розслідування, бере 
участь у проведенні окремих слідчих дій, а потім підтримує 
державне обвинувачення в суді. 

Саме наявність відповідних вмінь і навичок у сфері 
інформаційних технологій надають можливість прокурору 
забезпечити дієве процесуальне керівництво розслідуванням 
слідчими органів внутрішніх справ кіберзлочинів, зібрати належні 
докази та усунути процесуальні недоліки під час розслідування.  

Наприклад, останнім часом поширилися випадки викрадення 
особистих даних із банківських карток за допомогою банкоматів. На 
останні встановлюють спеціальні пристрої – скімери і накладки, за 
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допомогою яких зчитуються дані, які згодом використовуються для 
доступу до банківських рахунків клієнтів і зняття з них коштів. У 
самих скімерних пристроях установлені спеціальні передатчики, які 
надсилають отриману інформацію на мобільний телефон чи 
комп‘ютер. 

У слідчих і прокурорів існують певні труднощі щодо 
процесуального затримання особи і оголошення їй про підозру 
(ст. 208, 276-279 КПК України) і обрання запобіжного заходу (ст. 
176-178 КПК України) [2] за вчинення вказаного кіберзлочину 
(встановлення скімерного обладнання для зняття інформації з 
банківських магнітних карток). Так, без проведення технічної 
експертизи і отримання висновку про вилучене саме скімерного 
обладнання у слідчого та прокурора немає підстав для прийняття 
вказаних процесуальних рішень. 

Аналізуючи практику розслідування кіберзлочинів, можна дійти 
висновку щодо необхідності запровадження нового підходу до 
виявлення та розслідування кіберзлочинів, оскільки використання 
заходів та методів, які використовуються для документування 
традиційних злочинів, не мають результативності у цій сфері. Так 
сфера високих технологій потребує наявності наукових, технічних 
та інших спеціальних знань не лише у спеціалістів, але й у слідчих 
органів внутрішніх справ, прокурорів, слідчих суддів та суддів. У 
зв‘язку з цим, особливу увагу необхідно звернути на підвищення 
рівня професійної підготовки працівників органів досудового 
розслідування та прокурора. Це пов‘язано з тим, що недостатній 
рівень зазначеної підготовки може призвести і призводить до 
помилок при застосуванні кримінально-процесуальних і 
кримінально-правових норм [3, c.136]. 

Тому, відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів у 
органах прокуратури та внутрішніх справ ускладнює прийняття 
швидких і оперативних рішень у кримінальних провадженнях про 
кіберзлочини. 

Крім зазначеного вище у прокурорів і слідчих виникають 
проблемні питання під час розслідування злочинів у наслідок: 

– переходу більшості користувачів зі стаціонарного доступу до 
всесвітньо мережі Інтернет на мобільні пристрої (гаджети);  

– використання членами міжнародних злочинних організацій 
закритих ТОR-мереж, що унеможливлює отримання відповідних 
результатів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій. 
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– відсутності міжнародної бази даних про вчинені кіберзлочини.  
– високої латентністю вказаних видів злочинів, оскільки 

фінансові установи (банки) не бажають афішувати факти 
незаконного втручання в роботу їхньої установи з метою збереження 
власного іміджу. 

– недостатньої кількості державних експертів в області 
комп'ютерно-технічної експертизи. 
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Початок другого десятиліття ХХІ століття характеризується 

новими соціально-економічними, політичними викликами на 
Євразійському просторі. Ряд країн були охоплені економічними 
кризами,  громадянськими та етнічними конфліктами, природними і 
техногенними катастрофами. Україна не є виключенням. Про це 
свідчать події на Майдані, які отримали назву «Революцією гідності», 
подальший громадянський конфлікт і зовнішня інтервенція та затяжна 
економічна криза.  

Всі ці події спонукають українське суспільство до пошуку нових 
моделей реформування державних інститутів у взаємодії з 
громадським сектором. В першу чергу, це стосується реформування 
системи судочинства та силових органів влади. 

Питання реформування Міністерства внутрішніх справ України - це 
питання не одного дня. Адже проведення реформ в МВС, кількісний 
склад, яких згідно із чинним Законом України «Про загальну 
структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України», 
становить (за винятком Внутрішніх військ) 324,4 тисячі осіб [2], - це 
довготривалий процес. Одночасно, впровадження реформ 
ускладнюється ще і високим рівнем недовіри населення до органів 
внутрішніх справ. Зокрема, про це свідчать результати європейського 
соціологічного дослідження, що проводилося у 2011-2012 роках у 
багатьох країнах, включаючи Україну. Рівень довіри до міліції в 
Україні істотно поступається рівню довіри до поліції у країнах 
Європейського Союзу. Так, відповідаючи на питання: «Якою мірою Ви 
довіряєте міліції (поліції)?», де відповіді давалися за 11-бальною 
шкалою — від «0» («зовсім не довіряю») до «10» («повністю 
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довіряю»), громадяни України оцінювали свій рівень довіри до 
правоохоронців у середньому 2,5 бала. А, наприклад, жителі 
Великобританії — 6,2 бала, Бельгії — 6,0 бала, Франції — 5,6 бала, а 
сусідньої з нами Польщі — 5,4 бала [7]. За таких умов важливим 
елементом реформування органів  МВС України є питання щодо 
іміджової роботи в органах і підрозділах міліції.  

Імідж  (від латинського imago та imitari - імітація та імітувати) - 
уява громадськості про структуру, товар, послугу, людину, що 
цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою PR-
заходів, пропаганди та реклами [5, с.  49]. 

Важливим чинником формування сприятливого образу про силові 
органи є створення міфів. Так, В.І. Оліфер зазначає, що, формуючи 
імідж, необхідно його особисті якості підводити під ті уявлення про 
«стражів правопорядку»,  які вже «записані» у пам‘яті аудиторії. При 
цьому слід приділяти увагу переходам від раціонального до 
емоційного впливу. У зв‘язку  з цим імідж здатний «дописуватися» у 
реальні події характеристики, яких немає насправді. У цьому контексті 
В.І. Оліфер пропонує варіанти символічних переносів впливів. 
«Перенос на найбільш високий ієрархічний контекст». «Перенесення 
на історичний контекст». «Міфологізацію», тощо [4]. 

Незважаючи на достатньо часте застосування поняття «міф» немає 
єдиного підходу до його визначення. Для Ролана Барта міф - це, перш 
за все, повідомлення і комунікативна система, де міф розкривається 
через знакову систему. За його словами, «матеріальні носії міфічного 
повідомлення (власне мова, фотографія, живопис, реклама, ритуали, 
предмети і т. д.), якими б різними вони не були самі по собі, як тільки 
вони стають складовою частиною міфу, зводяться до функції 
визначення, всі вони представляють собою лише вихідний матеріал 
для побудови міфу; їх єдність полягає в тому, що всі вони наділяються 
статусом мовних засобів» [1, c. 73]. 

В свою чергу британський політолог Крістофер Флад, 
узагальнивши роботи попередників, запропонував більш гнучкий 
підхід до інтерпретації поняття «міф». Він визначає міф як 
«ідеологічно марковану розповідь, що претендує на статус істинного 
уявлення про події минулого, теперішнього та прогнозованого 
майбутнього і сприйняте певною соціальною групою як вірне в 
загальних рисах» [6, с. 43]. Відповідно до інтерпретації британського 
дослідника, політичний міф знаходиться на стику ідеології і 
«священного міфу» (апелює тут до релігійних уявлень), а 
«міфотворчість відбувається на тлі складних, мінливих відносин між 
вимогами до цілісності, солідності міфу, його ідеологічним 
наповненням і його сприйняттям конкретною аудиторією у 
конкретному історичному контексті» [6, с. 10]. 

http://justice.org.ua/diyalnist/podiji-fakti-komentari/stavlennya-naselennya-do-pravookhoronnikh-organiv-ta-sudiv-v-ukrajini#_ftn1
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Тобто узагальнюючи підходи до розуміння міфу можна зробити 
висновок, що сучасний міф - це статичний образ, який спирається на 
вірування і дозволяє впорядкувати й інтерпретувати факти і події, 
структурувати колективне бачення сьогодення і майбутнього [3, с.4]. 

Основними властивостями міфу є:  
- поліморфність - один і той же набір символів може бути 

присутнім в різних міфах, а одна і та ж тема міфу може мати різну 
направленість, чисельність і різне емоційне сприйняття;  

- обмеженість - міф використовує обмежену кількість символів, 
але в  міфах можливі їх численні комбінації;  

- абстрагованість - міф не співвідноситься з емпіричною 
дійсністю;  

- фундаментальність віри - міф спирається на припущення, не 
вимагаючи їх перевірки незалежно від їх істинності;  

- статичність - міф не співвідноситься з історичним і соціальним 
часом, він живе у своєму власному часовому вимірі.  

- У сучасному суспільстві створення міфів в комунікаційному 
процесі відбувається за допомогою кількох прийомів:  

- змішання умов і можливостей уявних світів і контексту їх 
матеріального втілення;  

- цілеспрямованої активізації масової свідомості, яка пов‘язана з 
його архаїзацією;  

- створення інституту «інформаційних місіонерів», тлумачів, тих 
чи інших подій, фактів, явищ;  

- емоційної дестабілізації.  
З усіх можливих сюжетів міфу можна виділити дев‘ять основних 

тем: «про змову», «про золотий вік», «про рятівника (месію)», «про 
єдність», «про індивідуалізм та свободу особистого вибору», «про 
нейтралітет», «про незміну природу людини», «про відсутність 
соціальних конфліктів», «про плюралізм ЗМІ». 

Отже можна зробити висновок, що міф - це статичний образ, який 
спирається на вірування і який дозволяє упорядкувати і інтерпретувати 
факти і події, які викликають замішання, структурувати бачення 
колективного теперішнього і майбутнього. І саме міф є тим важливим 
інструментом, який може поліпшити імідж органів внутрішніх справ у 
процесі їх реформування в України. 
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Червінська С.О., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України Удалова Л.Д. 
 

Розглядаючи проблематику  даного питання вважаю за потрібне 
підкреслити наступне: пріоритетність прав людини у сфері 
кримінального судочинства випливає із його завдань, визначених у ст. 2 
КПК України. Одним із таких завдань є охорона прав, свобод і законних 
інтересів учасників кримінального провадження. Відтак, для того, щоб 
зазначене законодавче положення не перетворилося на декларацію, 
необхідно запровадити дієвий правовий механізм його реалізації.  

Забезпечення прав і свобод особи у кримінальному судочинстві, а 
також створення умов для їх практичної реалізації є тим критерієм, за 
яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і 
суспільства в цілому, та найважливішою на сьогодні проблемою як 
внутрішньої, так і зовнішньої політики усіх держав світу. 

У питаннях регулювання кримінальних процесуальних відносин, 
особлива роль як у теоретичному, так і практичному аспектах 
відводиться інституту відводів, оскільки останні, по суті, являють собою 
основні положення, що визначають систему процесуальних цінностей, 
усю побудову неупереджених процесуальних відносин.  

Діяльність суб‘єктів кримінального провадження підпорядкована 
виконанню завдань кримінального судочинства, серед яких 
постановлення законного і обґрунтованого вироку є ключовим. І це 
прямо пов‘язано з їх неупередженістю.  

Під час забезпечення вимог процесуальної форми щодо 
недопущення сторонніх впливів на прийняття процесуальних рішень 
в кримінальному процесі України законодавцем закріплено інститут 
відводу, який передбачає інструменти усунення упередженої 
посадової особи від судового розгляду провадження та здійснення 
розслідування по ньому, сприяє підвищенню рівня довіри 
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громадськості до суду, до винесених ним рішень. За своїм 
значенням даний інститут є необхідною передумовою дотримання 
законності і прав особи в сфері кримінальної юстиції.  

Окремі положення інституту відводу досліджувались в працях 
Ю.П. Алєніна, О.В. Бауліна, В.Д. Бринцева, М.М. Видрі,  
В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, А.Я. Дубинського, П.С. Елькінд, 
О.В. Капліної, Є.Г. Коваленка, Л.Д. Кокорєва, М.Я. Колоколова, 
В.В. Леоненка, П.А. Лупинської, В.Т. Маляренка, І.Є. Марочкіна, 
О.Р. Михайленка, М.М. Михеєнка, В.В. Назарова, В.Т. Нора,  
Г.М. Омельяненко, І.Д. Перлова, І.Л. Петрухіна, М.А. Погорецького, 
В.О. Попелюшка, О.П. Рижакова, В.М. Савицького, М.Т. Самаєва, 
С.М. Стахівського, М.І. Сірого, М.С. Строговича, І.В. Тирічева,  
Л.Д. Удалової, Г.І. Чангулі, В.П. Шибіки, М.Є. Шумила та інших 
науковців і практиків. 

Мета дослідження полягає у визначенні сутнісних характеристик 
правових підстав відводів у кримінальному судочинстві та розробці 
системи теоретичних і практичних рекомендацій по вдосконаленню 
інституту самовідводу та відводу у кримінальному провадженні.  

На основі дослідження правового регулювання, теоретичних та 
прикладних вчень інституту відводу, самовідводу, процесуального 
порядку заявлення і вирішення відводу, зокрема, посадових осіб, які 
ведуть кримінальне провадження, можна дійти таких висновків. 

Процесуальне рішення про усунення особи від участі у 
кримінальному провадженні, прийняте в результаті задоволення 
мотивованої заяви сторони про наявність обставин, які виключають 
можливість участі у даному провадженні, що є гарантією 
неупередженості посадової особи, яка здійснює провадження. Самовідвід 
– це процесуальне рішення про усунення особи від участі у 
кримінальному провадженні, прийняте в результаті задоволення 
мотивованої заяви зобов‘язаної за законом особи до органу або посадової 
особи, уповноважених приймати відповідні рішення, з повідомленням 
про наявність обставин, які виключають участь у провадженні. 

Відвід створює реальну можливість усунути з законних підстав 
посадову особу, неупередженість якої викликає обґрунтований сумнів, 
виступаючи гарантією прав особи, в тому числі на доступ до 
правосуддя. Інститут відводу посадових осіб, які ведуть кримінальне 
провадження, забезпечує правогарантуючий ефект, що дозволяє визнати 
його гарантією правосуддя. 

Вважаємо за потрібне додати, що право відводу належить лише 
особам, які входять до складу сторін обвинувачення і захисту.  
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА НОМІНАЦІЯ 

 
Відшкодування шкоди, завданої особі незаконним притягненням до 

кримінальної відповідальності у контексті реформування 
цивільного законодавства 

 
Троцька Л.М., студент 5 курсу навчально-наукового інституту заочного 
навчання НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник Лов’як О.О. 
 

Проголошення пріоритету захисту загальнолюдських цінностей та 
інтересів особи є найважливішим фундаментальним завданням правової 
держави. Важливим є створення відповідних умов, забезпечення певних 
гарантій та здійснення контролю за неухильним дотриманням 
законності, насамперед, службовими особами державних органів. В разі 
допущених порушень, завдання держави полягає в швидкій і повній 
ліквідації їх наслідків. За таких умов роль правоохоронних органів 
щоденно зростає. Здійснення органами внутрішніх справ заходів щодо 
захисту законних прав та свобод громадян від злочинних посягань, 
попередження і розкриття злочинів, якими завдається шкода фізичній 
або юридичній особі створює необхідні умови для фактичного 
відшкодування завданої шкоди.  

Ось чому аналіз норм права, які регулюють відносини з 
відшкодування шкоди, виявлення основних тенденцій їхнього розвитку, 
розробка рекомендацій, спрямованих на їх удосконалення та практика їх 
застосування виступають як важливе й актуальне завдання науки 
цивільного права. Актуальність цієї проблематики обумовлена також 
новизною нормативного матеріалу, складністю суспільних відносин, що 
виникають при відновленні майнового стану потерпілого, особливою 
правовою і політичною значимістю питань захисту інтересів громадян. 

Важливо відзначити, що до виходу Закону України від 1 грудня 1994 
року «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (далі 
– Закон України від 1 грудня 1994 року) існувало лише декілька 
монографічних досліджень цієї теми, які були здійснені представниками 
науки кримінально-процесуального права, і цивільно-правові питання у 
них висувались на другорядні позиції або зовсім не розглядались. Ці 
питання досліджувались і представниками цивільно-правової науки, але 
в системі проблем деліктної відповідальності.  

Для дієвості впровадження конституційних засад відповідальності 
держави важливе значення мають підстави та умови її настання, 
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суб‘єкти, обсяг, види, джерела забезпечення надходжень коштів. 
Притягнення держави до відповідальності відбувається внаслідок 
завдання громадянинові шкоди: 1) прийняттям органом державної влади 
нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований; 
2) виданням органом державної влади або його посадовою чи 
службовою особою незаконних рішень; 3) діями та бездіяльністю органу 
державної влади або його посадової чи службової особи при здійсненні 
своїх повноважень. Однойменними є підстави відповідальності органів 
місцевого самоврядування. 

При усвідомленні сутнісної природи деліктних зобов‘язань з 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконним 
притягненням до кримінальної відповідальності, слід зазначити, що в їх 
основу покладено поєднання загального (генерального) делікту із 
спеціальним. Сутність генерального делікту полягає в тому, що шкода, 
незалежно від того, кому і ким вона завдана, в чому б вона не 
виражалася, підлягає відшкодуванню, крім випадків, прямо 
передбачених законом. Склад генерального делікту зазначений у ст. 
1166-1168 ЦК України як загальні підстави відповідальності за завдану 
майнову та моральну шкоду. Особливості такої відповідальності 
виявляються у спеціальних деліктах. 

Аналіз Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду»  вказує, що ним законодавець визначив підстави та 
порядок саме відшкодування шкоди, а не реабілітації. На нашу думку, 
досліджуючи зазначене питання, необхідно розрізняти окремі складові, 
що можуть бути підставою як безпосередньо реабілітації (у розумінні 
поновлення доброго імені та репутації незаконно засудженої особи), так 
і відшкодування такій особі всіх видів шкоди, завданої протизаконними 
діями уповноважених посадових осіб на будь-якій стадії кримінального 
провадження. При цьому слід зауважити, що головним у цьому є саме 
констатація у відповідному судовому рішенні (вироку або ухвалі), яке 
набрало чинності, факту невинуватості певної особи в учиненні злочину. 
Таке судове рішення може бути як первинним (у разі його прийняття 
судом першої інстанції), так і вторинним (у разі його прийняття судом 
апеляційної чи касаційної інстанції). Лише після цього у виправданої 
особи виникають правові підстави щодо вирішення питань, пов‘язаних з 
відшкодуванням завданої шкоди. 

Тож, доповнити чинне законодавство України (у контексті 
досліджуваних відносин, насамперед новий КПК України, або ст. 1176 
ЦК України) такою нормою: «У разі скасування вироку суду як 
неправосудного, Президент України, як гарант Конституції, від імені 
держави приносить публічні вибачення незаконно засудженій особі». 
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Крім відшкодування майнової та моральної шкоди реабілітований 
відновлюється в інших правах: трудових, пенсійних, житлових. Але цей 
перелік є невичерпним, а тому повинні бути відновлені також будь-які 
інші конституційні права, порушені в результаті кримінального 
переслідування, до яких слід віднести: 1) користування в суспільстві 
вільними і рівними у своїй гідності правами людини і громадянина; 2) 
право на громадянство; 3) право на вільний розвиток своєї особистості; 
4) право на повагу до людської гідності; 5) право на свободу та особисту 
недоторканність; 6) право на таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції, зокрема електронної пошти; 7) 
право на невтручання в особисте і сімейне життя; 8) право 
ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, установах, організаціях з відомостями про себе; 9) 
право володіти інформацією професійного, ділового, виробничого, 
банківського, комерційного та іншого характеру; 10) право на 
відшкодування матеріальної і майнової шкоди, завданої збиранням, 
зберіганням, використанням та поширенням недостовірної інформації 
про себе та інші. 

Також, однією з актуальних проблем відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконним притягненням до кримінальної 
відповідальності є те, що у національному законодавстві відсутнє 
поняття «характер шкоди». Під характером шкоди слід розуміти 
комплекс юридичних ознак (обставин), зумовлюваних соціальними, 
економічними і політичними потребами розвитку громадянського 
суспільства, передбачених у спеціальних нормах інституту деліктних 
зобов‘язань для врегулювання деяких видів відносин інакше, ніж це 
зроблено у загальних нормах, з метою обмеження або збільшення 
розміру відшкодування збитків. 

Відповідно до ЦПК України кожна сторона повинна довести ті 
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і 
заперечень, якщо інше не передбачено законом. Успішно впоратися з 
цим завданням досить складно, але особливу складність доказова 
діяльність набуває в тих випадках, коли притягнутий до кримінальної 
відповідальності громадянин здійснював підприємницьку або іншу не 
заборонену законом діяльність, специфіка якої робить вельми скрутним 
визначення та документальне підтвердження заподіяної йому 
шкоди. Розмір доходів, одержуваних підприємцем, як правило, 
нестабільний і багато в чому залежить від ступеня його особистої участі 
у цій діяльності, від належного виконання покладених на нього функцій, 
в тому числі, зокрема, від особистого контролю за діяльністю підлеглих, 
оперативного та ефективного вирішення юридичних, виробничих або 
організаційних питань, проведення переговорів з контрагентами і т.д. 
Неможливість особистого вчинення перелічених дій у зв‘язку з 
необхідністю участі в судовому розгляді, що триває часом досить 
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тривалий час, може призвести (і нерідко призводить) до руйнування 
сформованих ділових зв‘язків, зривів термінів виконання прийнятих на 
себе цивільних зобов‘язань, неотримання передбачуваного прибутку і 
навіть до визнання громадянина банкрутом. 

Незаконне притягнення громадянина до кримінальної 
відповідальності викликає моральні страждання не тільки у потерпілого, 
але і у членів його родини - дружини, дітей і батьків, які відчувають 
широкий спектр негативних емоцій - почуття образи, страху, обурення, 
гіркоти, та ін. Питання про те, чи мають названі особи право вимагати 
компенсації заподіяної їм моральної шкоди, має велике наукове і 
практичне значення.  

 
НОМІНАЦІЯ: ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 
Організація і тактика протидії організованим злочинним 

угрупуванням у сфері економічних відносин 
 

Іващенко В.В., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Томма Р.П. 
 

Неправомірна вигода є одним із небезпечних суспільних злочинів. В 
якості предмета неправомірної вигоди може фігурувати все, що має 
матеріальну цінність: гроші, цінні папери, платіжні документи, речі, 
продукти харчування тощо. Нерідко надання неправомірної вигоди 
службовій особі здійснюється як дарування, погашення вигаданого 
боргу, виплата преміальних, програш у карти або парі. Істотно 
ускладнює викриття та подальше розслідування цього виду злочинів та 
обставина, що особа яка надає неправомірну вигоду є зацікавленою 
особою, яка також несе кримінальну відповідальність. 

Наукові розробки у сфері протидії корупції та окремих її видів 
містяться у працях А.І. Берлача, А.А. Вітвицького, Ю.П. Гармаєва, 
Н.С. Гільмутдінової, Т.А. Діканової, О.Ф. Долженкова,  
С.П. Дорожкова, В.Д. Ларичева, В.І. Михайлова, В.Л. Наришкіна, 
С.І. Ніколаюка, А.А., Д.Й. Никифорчук,  Парамонова, О.В. Процюка, 
Ю.І. Сучкова, Р.П. Томма та ін. 

Невід‘ємна частина корупції – одержання неправомірної вигоди 
службовими особами. В своїй сукупності вони є однією з найгостріших 
вад, які підривають економічний стан та правовий імідж держави. 

Суспільна небезпека неправомірної вигоди визначається тим, що 
посадова особа, використовуючи свої службові повноваження в 
злочинних цілях, може заподіяти серйозну шкоду функціонуванню 
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державного апарату, економіці країни, правам та інтересам громадян, 
підірвати авторитет відповідних установ. 

Аналіз статистичних показників виявлення, розкриття економічних 
злочинів підрозділами ДСБЕЗ МВС України за 2012/2013 роки (див. 
mvs.gov.ua) свідчить, що питома вага фактів одержання неправомірної 
вигоди  у структурі викритих економічних злочинів по галузях складає: 

- освіта, кожний шостий; 
- охорона здоров‘я, кожний дев‘ятий; 
- житлово-комунальне господарство, кожний чотирнадцятий; 
- зовнішньоекономічна діяльність,  кожний п‘ятнадцятий; 
- промисловість, кожний двадцять третій. 
Неправомірна вигода - родове поняття, яке охоплює три нерозривно 

пов‘язаних між собою склади злочину: підкуп працівника державного 
підприємства установи чи організації (ст.354 КК України), прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою (ст.368 КК України), провокація підкупу (ст.370 КК України), 
пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі 
(ст. 369КК України). 

Як свідчить практика роботи правоохоронних органів України, 
найбільшого поширення пропозиції одержання неправомірної вигоди 
набуло в таких сферах діяльності: 

1. Контролюючих органах (податкових інспекціях, контрольно-
ревізійних відділах, інспекціях по цінах тощо; галузевих – 
енергонагляду, газової служби, санепідемстанціях, управліннях захисту 
прав споживачів, рибінспекціях тощо);  

2. Підрозділах по управлінню комунальним майном та реєстрації 
суб‘єктів підприємництва; 

3. Житлово-експлуатаційних та квартирних управліннях; 
4. Підрозділах земельних ресурсів та архітектури; 
5. Центрах зайнятості; 
6. Нотаріальних конторах та ДОРАЦС; 
7. Закладах охорони здоров`я; 
8. У кредитно-фінансовій системі, перш за все, страхових компаніях, 

пенсійних фондах, банківських та інших фінансових установах; 
9. У митних органах; 
10. На підприємствах, які випускають (добувають) та реалізовують 

високоліквідну продукцію (сировину); 
11. В закладах освіти; 
Найвразливішими для одержання неправомірної вигоди  стали такі 

види діяльності: 
- надання ліцензій (ліцензування понад 120 видів діяльності дозволів, 

квот на імпорт, паспортів, банківських ліцензій,  оформлення митних 
документів; 

- здійснення цінового контролю; 
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- блокування виходу на ринок нових фірм та інвесторів, а також 
забезпечення монополії на фінансовому ринку;  

- визначення виконавців державних замовлень та постачальників 
пального у сільському господарстві;  

- надання субсидій, пільгових кредитів, митних пільг; 
- розподіл об‘єктів нерухомості, телекомунікацій, енергетичної 

інфраструктури, зерносховищ; 
- безконтрольне та нерегламентоване право службовців 

використовувати  регулятивні акти, особливо  на ділянках екології та 
охорони здоров‘я (безпідставні перевірки з боку санепідемстанцій, 
інших контролюючих органів); 

- адміністрування податків; 
- призначення на керівні посади; 
- місцеве самоврядування. 
 Причинами та умовами розповсюдження фактів одержання 

неправомірної вигоди є:  
- нормативна неврегульованість і нечіткість в розмежуванні прав і      

обов‘язків посадових осіб; 
- порушення деякими посадовими особами підприємств, установ та 

організацій правових актів, посадових інструкцій, які регламентують 
господарську діяльність; 

- недостатня професійна підготовка оперативних працівників, які 
займаються безпосередньо виявленням та документуванням корупції та 
хабарництва; 

- низький рівень взаємодії підрозділів ОВС із іншими службами та 
правоохоронними органами, зокрема неналежна співпраця з 
територіальними підрозділами ОВС у питаннях надання останніми 
інформації про осіб та факти хабарництва, одержані під час оперативно-
розшукових заходів щодо документування інших видів злочинів; 

- послаблення адміністративного контролю за діяльністю посадових 
осіб з боку наглядових державних органів; 

- незадовільна робота з керівними кадрами; 
 - бюрократизм, неналежне  відношення до скарг громадян; 
- відсутність оприлюднення усіх аспектів діяльності влади в центрі і 

на місцях. 
У той же час, незважаючи на практичний та науковий інтерес до 

посадової злочинності, а саме вивчення проблем фактів одержання 
неправомірної вигоди та розробки заходів щодо її подолання, не 
отримало належного теоретичного розвитку. Тому дослідження, 
присвячені організації і тактиці протидії  документування фактів 
одержання неправомірної вигоди посадовими особами є актуальними як 
для науки, так і для практики. 
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НОМІНАЦІЯ: СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

 
Політична культура працівника органів внутрішніх справ 

 
Синоверський А.І., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шевчук Р.М. 
 

Проблемою політичної культури як системи, різного сприйняття 
різними групами людей і народів, які живуть у різних політичних 
системах, одних і тих же політичних подій та явищ, цікавились ще 
давньогрецькі мислителі.  

Названу проблему можна поставити так: ―Чому люди з різними 
культурними традиціями поводять себе по-різному в однакових 
політичних ситуаціях?‖. На це питання намагаються дати відповіді й 
сучасні дослідники, усвідомлюючи, що у різних суб'єктів політики різна 
політична культура, у кожній країні та в кожній соціальній групі вона 
має свої специфічні риси та прояви. Тому з'ясування сутності політичної 
культури як соціального феномену залишається актуальним і сьогодні, і 
особливо в Україні, де відбувається формування нового виду політичної 
культури у зв‘язку з оновленням суспільства та інститутів державної 
влади, зміною політичної свідомості громадян.  

Оскільки політична культура включає в себе культуру політичного 
мислення та поведінки індивідів і соціальних груп, а працівників органів 
внутрішніх справ можна виділити в окрему категорію, яка має власні 
групові норми і цінності, як складову власної політичної культури, тож 
дослідження політичної культури працівників міліції також є 
актуальним в умовах сьогодення. 

Прагне подальшого вдосконалення і розвитку щодо професійного 
спрямування та політичної  самосвідомості працівника ОВС. 

Нинішній період розвитку української державності визначається 
активним становленням і розвитком громадянського суспільства в усіх 
сегментах структури соціуму. Еволюція держави до рівня розвиненої 
економіки із чіткою та зрозумілою правовою і політичною системами, 
тісні соціальні зв‘язки, рівноправні стосунки із зарубіжним країнами – 
усе це вимагає відповідного рівня політичної культури та необхідних 
соціальних інститутів. Ситуацію ускладнює наявність пласту культури 
радянської доби, яка сьогодні характеризує ще значну частину 
населення України. Ускладнена сучасними девіаціями (наркоманія, 
андеґраунд-течії), політична культура українського суспільства, а 
здебільшого молоді, демонструє повною мірою, що шлях до 
розвиненого цивілізованого суспільства вимагає неабияких зусиль. При 
цьому політична культура стає не лише мірилом розв‘язання основних 
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соціально-економічних проблем, а й сама виступає активним 
інструментом встановлення соціальних зв‘язків, перебігу політичних 
процесів та формату економічних перетворень. Саме тому дослідження 
політичної культури працівника міліції є важливим чинником 
формування нової моделі органів внутрішніх справ, яку зараз 
намагається розробити і втілити в життя керівництво МВС України. 

Тож виходячи з цього можна осягнути політичну культуру 
працівника ОВС — у найширшому розумінні, як культуру його 
особистості, що включає в себе політико-правові аспекти свідомості, 
відносин та поведінки які ділиться на компонент політичної культури 
особистості, який не позначається на його професійній діяльності, а 
характеризує його особистість як суб‘єкт політичної системи поза 
професійною діяльністю, та політичну культуру в професійному вимірі 
що характеризує рівень його професійної діяльності, яка пов‘язана з 
вирішенням політичних проблем. 

Професійно-політична культура працівника міліції — характеризує 
рівень його професійної підготовленості та службової діяльності, 
пов‘язаної з правовим регулюванням політичної системи, і складається з 
наступних компонентів: основоположного, який не залежить від виду 
службових обов‘язків та формується, передусім, під впливом чинників 
духовної культури; варіативно-практичного, який змінюється залежно 
від конкретних службово-функціональних обов‘язків працівника міліції 
й формується, у першу чергу, під впливом правової та національної 
політичної культур.  

Модель професійно-політичної культури українського працівника 
міліції ХХІ ст. — знакова система, яка має основоположний та 
варіативно-практичний елементи, відтворює внутрішню організацію та 
функціонування цієї системи, формування якої з різною інтенсивністю 
може відбуватися протягом усього життя. З іншого боку, це особистісні 
професійно-політичні якості еталона українського працівника міліції 
ХХІ ст., які вказують на: ступінь духовно-практичної універсальності, як 
суб‘єкта правової творчості при юридичному регулюванні української 
політичної системи; сукупність цінностей, знань, переконань, навичок, 
умінь, здібностей та можливостей працівника міліції в професійно-
політичному вимірі; його професійно-політичну орієнтацію, сутність 
якої залежить від конкретних службових обов‘язків, покладених на 
працівника міліції під час його професійної діяльності, пов‘язаної, 
насамперед, з правовим регулюванням політичної системи в межах 
демократичного, українського, соціального, правового державотворення 
ХХІ ст. 

Вбачаю перспективу дослідження  в пошуку шляхів удосконалення 
процесу формування професійної культури українського працівника 
міліції взагалі та його професійно-політичної культури зокрема в умовах 
євроінтеграції. 
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ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ 
СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ  

У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
СЕКЦІЯ 1. Теорія держави та права, конституційне право 

 
Депутатський імунітет та індемнітет 

 
Мороз Т.Л., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Пелих Н.А. 

 
Дану проблематику досліджували вітчизняні науковці В. Бужором і 

М. Козюком, Л. Р. Наливайком , М. М. Самуйликом , А. О. Селівановим, 
О. В. Бондарчуком та ін. 

Теорія конституційного права визнає інститут депутатської 
недоторканності важливою гарантією діяльності депутата. Депутатська 
недоторканність складається з двох елементів – депутатського 
індемнітету та депутатського імунітету. Індемнітет означає те, що 
депутат не може бути притягнутий до відповідальності за результати 
голосування, висловлювання у парламенті, його органах та поза ними 
при здійсненні депутатських функцій. А імунітет полягає в особливій, 
відмінній від загальної, процедурі притягнення народних обранців до 
кримінальної відповідальності, а також в особливому порядку 
вирішення питання щодо їхнього арешту або затримання [4]. 

Обговорюючи дане питання слід зазначити, що депутатська 
недоторканність еволюціонувала відповідно до історичного та 
політичного розвитку суспільства. Так, наприклад у Стародавньому 
Римі захист публічних діячів був поширеним явищем, що зумовлюється 
необхідністю забезпечення належного виконання їхніх функцій [1]. 

Парламенти інших країн (наприклад, Канади, Нідерландів) 
перейняли систему парламентських привілеїв, закріпивши її в 
конституціях та інших законах. Це сприяло становленню такого 
принципу діяльності парламенту як публічність, а також стимулювало 
відповідальне ставлення народних обранців до виконання ними своїх 
професійних обов‘язків [2]. 

Тому, можна сказати, що захист депутатів, їх честі та гідності, 
забезпечення безперешкодної діяльності ще з давніх часів були 
найважливішими внутрішніми функціями законодавчого органу. 

Індемнітет та імунітет покликані забезпечити незалежність 
позиції депутата з приводу будь-якого питання, що складає предмет 
розгляду в парламенті, захистити його від тиску, насамперед з боку 
виконавчої влади;  
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Особливого значення депутатська недоторканність має для опозиції, 
саме тому проблематика даного питання є актуальною на сьогодні в 
Україні [5]. 

Нормативну основу дослідження депутатського імунітету та 
індемнітету складають Конституція та закони України, регламент і 
постанови Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, 
які стосуються статусу народного депутата або окремих його елементів, 
а також рішення Конституційного Суду України [3]. 

На сьогоднішній день в очах звичайних українців недоторканість 
народних обранців залишається червоним прапорцем, привілеєм, який 
викликатиме обурення, критику та роздратування. Вороже ставлення 
суспільства до своїх же обранців екстраполюється на усі атрибути 
діяльності нардепів, через те і будь-яка спроба проводити аналогії щодо 
статусу українських депутатів з європейським досвідом викликає 
негативну реакцію. 

Отже, проведений порівняльно-правовий аналіз дає підстави 
зазначити, що інститут депутатської недоторканості є суспільно-
правовим явищем, що покликаний гарантувати створення сприятливих 
умов депутатам для здійснення ними депутатських повноважень, а 
також для ефективної роботи парламенту, як незалежного 
представницького органу влади, законотворча діяльність якого 
спрямована на створення правової держави. Проте вважаємо, що 
сьогодні в Україні просто необхідно реформувати інститут депутатської 
недоторканості, а для цього необхідно змінювати сфери застосування 
депутатської недоторканості, категорично залишити імунітет щодо 
політичної діяльності та змінювати механізм притягнення депутатів до 
кримінальної відповідальності. 
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Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом 
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підрозділів НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кобринський В.Ю. 
 

Сучасний міжнародний тероризм є одним з нових факторів впливу 
на світову політику, стан і розвиток міжнародної системи 
постбіполярного часу.  
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Особливого значення питання співвідношення впливу тероризму на 
світову політику набуває у зв‘язку з тим, що  міжнародний тероризм 
являє собою складне, постійно змінне, багатовимірне і багатоаспектне 
явище, яке має на меті зміну міжнародного порядку, вплив на події в 
політичній, економічній, військовій, соціальній та культурній галузях 
суспільного життя.  

Терористичні акти дедалі частіше спрямовані на масові людські 
жертви, спричиняють руйнування матеріальних і підрив духовних 
цінностей, провокують війни, недовіру та ненависть між соціальними, 
національними і релігійними групами, що сприяє виникненню і 
поглибленню системних криз. 

Досі не вирішеними залишаються питання, що мають на меті 
встановлення чіткої межі між актами тероризму, терором та 
боротьбою за незалежність і право на самовизначення, тероризмом і 
расизмом, фашизмом та фундаменталізмом, які несуть в собі 
небезпеку для людства. 

Тероризм нового часу перетворюється на явище глобального 
характеру через здатність використовувати досягнення технічного 
прогресу як у частині озброєності виконавців, так і при виборі об‘єктів 
здійснення терористичних акцій (ядерний, хімічний, екологічний, 
біологічний та інформаційний). 

Міжнародний тероризм – це форма силового зіткнення цивілізацій в 
умовах глобалізованого світу. Передусім ідеться про протистояння 
іудейської та мусульманської цивілізацій як найбільш радикальних і 
агресивних. У цю боротьбу втягується і християнська цивілізація, 
особливо її католицька та протестантська гілки. Втім, православні 
народи також не залишилися осторонь, найпаче враховуючи 
розширення зони військових конфліктів на іракську територію. Не 
можна забувати і про інтереси таких цивілізацій, як буддійська чи 
архаїчно-природних культів, характерна для країн Африки і деяких 
ареалів Азії та Латинської Америки.  

Сенс розвитку будь-якої цивілізації визначає її ставлення до 
людського життя. Найбільш утилітарний підхід до цього питання існує в 
мусульманській цивілізації, що розглядає жертву з боку носіїв 
мусульманських цінностей і, тим паче, представників інших цивілізацій, 
як нормальне, повсякчасне явище. Особливо активно таку лінію 
проводять радикальні мусульманські угруповання. Тому міжнародний 
тероризм став знаряддям саме в руках мусульманської цивілізації у її 
боротьбі за чільне місце у світовій спільноті та світовому господарстві. а 
також заради посилення своїх позицій.  

Останнім часом тероризм із глобального феномена, схоже, 
перетворюється на негативну ознаку цивілізованого суспільства. 
Зменшується питома вага державного тероризму і, природно, зростає 
роль міжнародних груп, що зводять рахунки з політичними режимами.  
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З посиланням на Звіт про тенденцію глобального тероризму, що 
регулярно готується Держдепартаментом США вже протягом 20 років, 
можна констатувати, що тероризм як соціальне явище прогресує. Також 
відзначається, що центр активності міжнародного тероризму повільно 
рухається через Близький Схід та Південну Азію, у напрямі Кавказу. З 
огляду на геополітичне положення України, через територію якої 
проходять основні транспортні коридори з цих зон до Східної Європи, 
варто розглядати зазначене як особливо значущий теророгенний фактор. 

На жаль, доводиться констатувати той факт, що хвиля тероризму в 
буквальному значенні накрила спочатку Росію, потім Америку, наявні 
негативні перспективи, що в найближчому майбутньому вона охопить 
увесь світ. Події, що відбуваються у світі, змушують задуматися, а чи 
готова Україна вистояти в процесі «розбірок» міжнародного тероризму 
на її території.  

На мій погляд, основною причиною таких сумних наслідків є 
недосконалість загальної стратегії боротьби з тероризмом, насамперед у 
плані попередження (прогнозування) активізації терористичної 
діяльності. Стратегія боротьби з тероризмом визначається державною 
політикою і концепцією національної безпеки. Недосконалість загальної 
стратегії боротьби з тероризмом, насамперед на рівні формування 
теророгенності соціальних систем, попередження (прогнозування) 
активізації терористичної діяльності, найчастіше призводить до трагедії. 

Юридична наука та інші галузі наукового знання ще не виробили 
єдину концепцію у боротьбі з тероризмом, міжнародне співробітництво у 
цьому напряму ще малоефективне та незкоординоване. Не дивлячись на 
велику кількість міжнародно-правових актів, спрямованих на боротьбу з 
тероризмом, на міжнародному рівні доцільно було б прийняти 
універсальний документ, який би скоординував діяльність міжнародної 
спільноти у цьому напряму, визначив поняття міжнародного тероризму, 
його юридичну природу і відповідальність за вчинення. 

На сьогоднішній день світове співтовариства випрацювало багато 
методів боротьби з тероризмом (прийняття різноманітних законодавчих 
рішень щодо боротьби з терористами, нанесення превінтивних ударів по 
базам їх підготовки, введення спеціальних підрозділів по боротьбі з 
ними), але цього недостатньо. У зв‘язку з розширенням терористичної 
діяльності а також винайденням нових способів знищення людей 
(хімічна, біологічна, радіаційна загроза), а також ускладнення 
різноманітних комунікацій, терористам стає легше, підтримувати 
атмосферу страху й залякування, а теракти приводять до все більш 
руйнівних наслідків.  

На сьогодні в Україні, як і в більшості країн пострадянського 
простору, складаються досить сприятливі умови для тероризму. Це й 
високий рівень криміналу, і велика кількість «незадоволених» станом 
реформування економіки, велика різниця між бідними й багатими, 
велика кількість соціальних конфліктів. 
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В умовах зростання кількості терористичних актів у світі та 
організованої злочинності в Україні найбільшу небезпеку становить 
злиття цих двох негативних процесів, тому особливої актуальності 
набуває боротьба з організованим тероризмом, найбільш типовими 
формами якого є створення терористичної групи чи терористичної 
організації.  

На нашу думку, з метою успішної боротьби з тероризмом необхідне 
чітке і несуперечливе антитерористичне законодавство. 

Досвід останніх років показав, що проблему тероризму неможливо 
вирішити чисто силовими методами. З огляду на (релігійно-ідеологічні, 
політичні, етнічні, економічні) особливості цього явища, людство 
повинне використовувати весь свій досвід, всю багатовікову мудрість у 
боротьбі із цією загрозою. 

Отже, події, що відбуваються останнім часом у сучасному світі, 
свідчать про надзвичайно загрозливі, швидко прогресуючі тенденції 
вчинення терористичних актів. Політичні, релігійні, етнічні та 
кримінальні угрупування майже щоденно здійснюють акти терору, 
про що постійно повідомляють засоби масової інформації. Науково-
технічний прогрес надав злочинцям великий вибір засобів, знарядь і 
можливостей вчинення терористичних актів. Разом з тим 
різнопланова боротьба з цим явищем має ще багато недоліків, 
прорахунків інформаційного, фінансово-економічного, 
організаційного та правового забезпечення.  

Обгрунтування та факти, що наведені у роботі, дають зрозуміти 
наскільки важлива проблема не лише для однієї країни, а й для всієї 
світової спільноти. Особливу суспільну небезпеку становлять спроби 
терористів отримати доступ до ядерної, хімічної та бактеріологічної 
зброї, інших засобів масового ураження. Тому постала потреба у 
розробленні механізму боротьби з тероризмом, який забезпечить 
надійний захист національної безпеки України. 

 
Конституційно-правова відповідальність: поняття, види, підстави 

 
Розовик І.В., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Барчук Г.І. 

 
Суттєвим фактором розвитку сучасного суспільства в Україні, 

засобом формування соціальної, правової державності є забезпечення 
правильного застосування норм Конституції України і законів, 
утвердження законності у всіх сферах життєдіяльності суспільства,  
гарантування прав і свобод людини і громадянина.  
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Одним з найбільш ефективних інструментів утвердження режиму 
конституційної законності та врегулювання державно - правових 
конфліктів є конституційно-правова відповідальність. 

Серед існуючих засобів виділяємо насамперед розпуск (дострокові 
вибори) парламенту, притягнення до відповідальності уряду, імпічмент 
вищим посадовим особам як найвищий прояв конституційної 
відповідальності. 

Конституційно-правова відповідальність має досить складний 
політико-правовий характер, оскільки вона пов‘язана з такими 
соціальними явищами, як народ, нація, держава, влада, політика.  

Проведене наукове дослідження становить за мету - проникнення в 
суть поняття конституційно-правової відповідальності, характеристика її 
окремих аспектів і особливостей, а також з‘ясування їх практичного 
значення для держави і суспільства 

В оціночному контексті положень Конституції України 1996 р., на 
жаль, недостатня увага приділяється питанням конституційно-правової 
відповідальності. Останніми роками серйозному науковому аналізові 
згаданої проблеми приділяли увагу лише окремі дослідники. 

До провідних вчених, у вище згаданій сфері, слід віднести:  
П.Е. Недбайло, М.В. Вітрук, М.А. Боброва, Т.Д. Зражевська,  
Д.Т. Шон, М.М. Колосова, Ю.М. Тодика, В.О. Лучин,A.A. Червяцова, 
Д.А. Липінський, М.В. Баглай, Ю.Г. Барабаш, С.А. Авакян,  
І.М. Шаповал, Л.Р. Наливайко, В.В. Бойцова та ін. 

Проблеми конституційно-правової відповідальності  досліджувались 
у працях таких зарубіжних вчених як С.А. Авак‘ян, М.П. Авдєєнкова, 
А.О. Безуглов, Н.А. Боброва, Виноградов, Ю.А. Дмитрієв,  
Ю.П. Єрьоменко та ін. 

Конституційна відповідальність є видом юридичної відповідальності 
та містить притаманні їй ознаки: міра державного примусу, 
встановлення для правопорушника певних негативних наслідків. 

Підставою настання конституційно – правової відповідальності є 
порушення норм Конституції ( конституційний делікт).  

Конституційний делікт – це діяння (дія або бездіяльність) суб‘єкта 
конституційно – правових відносин, що не відповідає належній 
поведінці і тягне за собою застосування заходів конституційної 
відповідальності. 

Конституційно – правова відповідальність може наставати за 
неналежне виконання своїх конституційних повноважень, має 
особливий суб‘єктивний склад та  чітко виявлений політичний характер, 
тобто є різновидом політичної відповідальності. 

Особливість конституційно – правової відповідальності полягає у 
тому, що вона може бути позитивною та ретроспективною  
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Як бачимо, конституційно – правова відповідальність являє собою 
обов‘язок суб‘єктів конституційного права зазнати несприятливих 
наслідків особистого, майнового чи громадського характеру за скоєне 
правопорушення. 

Отже, у процесі дослідження теми даної наукової роботи з‘ясовано 
сутність поняття конституційно-правової відповідальності, як 
особливого виду юридичної відповідальності, що має складний 
політико-правовий характер, настає за скоєння конституційно-правового 
делікту та знаходить вияв у передбачених конституційно-правовими 
нормами особливих несприятливих наслідках для суб‘єкта 
конституційного делікту. 
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Місцеве самоврядування як вираження влади народу має 
забезпечити наближення управління до громадян, сприяти інтеграції 
України в демократичний простір європейського співтовариства та 
запровадженню нових законодавчих реформ відповідно до міжнародних 
стандартів. У процесі здійснення муніципальної діяльності такими 
стандартами виступають міжнародні норми, що визначають її основні 
принципи, форми й методи, які прийняті державами світу в рамках 
міжнародних  організацій. Особливостями міжнародних стандартів у цій 
сфері є те, що вони регламентують спільно вироблені державами 
підходи і міжнародні принципи становлення, формування та 
функціонування інституту місцевого самоврядування на територіях 
конкретних держав. 

Як зазначає С. Штуарін, європейські стандарти місцевого 
самоврядування, з одного боку, можуть бути однозначно ідентифіковані 
в Європейській хартії місцевого самоврядування, проте з іншого боку, є 
доволі розмитим поняттям, що потребує синтезу на основі відмінних 
систем і окремого практичного досвіду різних країн Європи [1].   

Загалом, якщо говорити про процес створення міжнародних 
стандартів, то варто відмітити, що останні стали віддзеркаленням 
інтеграційних процесів, які відбувалися на території 
західноєвропейських держав та розпочалися з моменту створення Ради 
Європи. Вона проголосила принципи організації місцевої влади, яких 
дотримуються всі демократичні держави Європи, розробила перші 
комплексні акти з питань місцевого самоврядування. Тож європейські 
правові стандарти місцевого самоврядування – це закріплені в 
міжнародних документах, договорах та угодах європейських країн 
принципи та методи організації та здійснення місцевого 
самоврядування. 

Безапеляційно першоосновою як європейських, так і міжнародних 
правових стандартів, є Загальна декларація прав людини, у ст. 21 якої 
зазначено, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю 
країною безпосередньо або через вільно обраних представників [2]. 

Квінтесенцією місцевого самоврядування для країн Європи є 
Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року 
[3]. Вона втілює у собі концентрований європейський досвід створення 
ефективної системи місцевого та регіонального управління як однієї із 
головних підвалин демократичного устрою держави. Хартія зобов‘язує 
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сторони застосовувати основні правила, які гарантують політичну, 
адміністративну та фінансову незалежність органів місцевого 
самоврядування. Таким чином, це є демонстрацією політичної волі 
європейських держав надати практичної значущості на всіх рівнях 
територіального управління принципам захисту демократії, виробленим 
під час створення Ради Європи. 

Принципи місцевої демократії в Хартії розглянуто не щодо 
населення конкретної території, а крізь призму органів місцевого 
самоврядування, їхньої компетенції, порядку здійснення повноважень і 
використання коштів. Отже, цей документ загалом містить принципи 
представницької демократії, а принципи прямої демократії 
опосередковано закріплюються. Це підтверджують і нормативні акти 
зарубіжних держав, більшість з яких закріплюють принцип 
самостійності місцевого самоврядування, однак він тлумачиться 
переважно як автономія організаційних структур місцевого 
самоврядування.  

Україна ратифікувала основоположні міжнародні документи, що 
містять європейські правові стандарти місцевого самоврядування – 
Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або властями та Європейську хартію 
місцевого самоврядування. Наступним кроком має стати здійснення 
комплексних заходів щодо приведення національного законодавства 
України у відповідність із європейськими правовими стандартами 
місцевого самоврядування та забезпечення ратифікації Україною нових 
правових документів у галузі місцевої і регіональної демократії. 

За тривалі роки реформування чинної державної системи стабільна 
правова база місцевого самоврядування в Україні так і не була створена. 
Тому зазначена проблема набула особливої актуальності на 
сьогоднішній день, коли вирішуються питання входження України до 
європейських спільнот. 

Аналіз існуючої в Україні моделі місцевого самоврядування дозволяє 
зробити висновок, що вона не в повній мірі відповідає принципам та 
стандартам  Європейської хартії місцевого самоврядування, зокрема: 

− суперечить положенням Хартії щодо віднесення до суб‘єкта права 
на місцеве самоврядування всіх рівнів місцевих властей, оскільки 
передбачає визнання права на місцеве самоврядування лише за їх 
низовим рівнем (село, селище, місто); 

− у законодавстві України не визначено територіальної основи 
місцевого самоврядування (територіальних меж юрисдикції громади); 

-  при закріпленні компетенції місцевого самоврядування не 
дотриманий принцип субсидіарності; 
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- не втілюється на практиці принцип повсюдності місцевого 
самоврядування, оскільки земля за межами населених пунктів має бути 
передана місцевим громадам (а не перебувати в ручному управлінні 
райдержадміністрацій, як тепер); 

- питання «реальної здатності» місцевого самоврядування 
вирішувати місцеві справи «під свою відповідальність і в інтересах 
місцевого населення» не знайшло місця в Конституції України та в 
практичній реалізації, що здебільшого пов‘язано з кадровою, 
організаційною, матеріальною та фінансовою незабезпеченістю 
місцевого самоврядування. 

Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування в 
Україні характеризується недостатністю фінансових ресурсів у держави 
та органів місцевого самоврядування, при тому, що перелік завдань 
лише збільшується та їх відповідальність перед громадянами 
посилюється. В зарубіжній літературі власні доходи визначають як 
доходи sensu strictoі, до них не відносять доходи від частки у 
загальнодержавних податках і зборах. Серед країн, у яких частка таких 
доходів перевищує 50%, – Швеція, Данія, Франція, Австрія, Португалія. 
У Великобританії їх частка становить 37 % (в основному за рахунок 
податку на нерухомість, місцевого податку з доходів, надання послуг 
місцевими органами влади). В Японії місцеві податки та збори 
становлять 35 % доходів органів місцевого самоврядування, а в США – 
66 %. В Україні ж частка у структурі доходів місцевих бюджетів за 
період з 2003 р. становила не більше 2%, а протягом 2008 – 2010 років 
становила у середньому 1,5 %. В результаті змін в податковому та 
бюджетному законодавстві України відбулось підвищення питомої ваги 
місцевих податків і зборів, що нині складає близько 2,3 % від загальної 
суми доходів бюджетів місцевого самоврядування [4, с. 297].  

Дуже гострою є проблема підготовлених кадрів, особливо у 
сільських, селищних територіальних громадах та громадах невеликих 
міст. На жаль, рівень освіти посадових осіб та депутатів місцевих рад не 
дає їм змоги кваліфіковано здійснювати свої повноваження, оскільки 
лише 64,7 % посадових осіб мають вищу повну освіту, близько 40 % 
сільських, селищних та міських голів, 40 – 60 % депутатів місцевих рад 
обираються вперше, що свідчить про відсутність у них відповідного 
досвіду та про потребу в професійному навчанні [5, c. 60].  

Отже, можна визначити основні напрямки модернізації вітчизняної 
системи самоврядування у відповідності до європейських правових 
стандартів:  

проведення роботи з правового виховання серед представників 
територіальних громад для підвищення рівня правової кваліфікованості 
та забезпечення місцевого самоврядування кваліфікованими кадрами; 
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запровадження повсюдності місцевого самоврядування, для чого 
провести розмежування між землями державної та комунальної 
власності;   

оптимізація територіальної основи самоврядування на всіх рівнях 
для визначення їхньої компетенції; 

організація матеріально-фінансового забезпечення самоврядування 
на регіональному рівні у відповідності до європейських стандартів; 

забезпечення громадської участі у вирішення питань регіонального 
значення та створення системи демократичного самоврядування. 

Державі необхідно зберегти за собою політичні функції, передаючи 
на місця контроль за економікою, соціальною і культурною сферами. 
Саме таким чином Франція за декілька років перетворилася з держави з 
високим рівнем централізації влади на країну з розвиненою системою 
місцевого самоврядування і мінімальним втручанням держави в справи 
адміністративно-територіальних одиниць. 
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правового закріплення в Україні та зарубіжних країнах / Н. Я. Якимчук. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom13/31.pdf 

5. Зайцева І. Удосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування 
шляхом використання статутів територіальних громад / І. Зайцева [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/Vnadu_2010_4_9%20(1).pdf 

 
Теоретичне осмислення проблеми прогалин у праві, основних 

шляхів та способів їх усунення 
 
Бакал А.А., студент навчально-наукового інституту права та психології 
НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мозоль Н.І. 
 

Зміни в суспільно-політичному житті України, що відбулися з 
набуттям нею незалежності, поява нових економічних відносин, 
політична переорієнтація в умовах світової глобалізації та інтеграції, 
зумовили виникнення нових правовідносин в державі, оновлення всієї 
правової системи України. Проте, стрімкий розвиток суспільних 
відносин та швидкі темпи законотворчості, створили ситуації, за яких 
деякі відносини врегульовані неповно або взагалі неврегульовані 
чинним законодавством, що в науковій літературі отримало назву 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015?test%20=Up9Mf3o6frtCNx
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015?test%20=Up9Mf3o6frtCNx
http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom13/31.pdf
file:///C:/Users/1/Downloads/Vnadu_2010_4_9%20(1).pdf
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«прогалини у праві». Прогалини у праві відкривають широкі можливості 
свавільного застосування закону, що особливо неприйнятне для України 
– держави романо-германської правової системи, основними рисами 
якої є нормативність, упорядкованість і структурованість джерел права, 
забезпеченість правилами юридичної техніки, що обумовлює 
необхідність наукових розробок в галузі правозастосування при 
неповному врегулюванні суспільних відносин, удосконалення способів 
подолання прогалин у праві. 

Дослідження проблематики подолання прогалин у праві потребує 
комплексного підходу, врахування нових напрямів розвитку 
вітчизняної юридичної науки, з одночасним переосмисленням 
наукових поглядів минулого, висвітленням прикладних аспектів 
даного напряму дослідження. 

Право (об‘єктивне) фіксує тільки певний стан суспільних 
відносин. Це пов‘язано з тим, що правотворчість – достатньо 
формалізований, складний, тривалий процес. Внаслідок цього 
законодавчий орган не завжди встигає своєчасно зреагувати на 
зміни у сфері правового регулювання. Навіть найдосконаліша 
система права не може охопити всю різноманітність суспільних 
відносин, які потребують правового регулювання.  

Суд, як і будь-який інший правозастосовний орган, у процесі 
подолання прогалин не створює нову норму права, він на основі діючого 
права створює індивідуальний припис – правило для даного випадку, 
завдяки якому й долається прогалина в законодавстві при вирішенні 
конкретної юридичної справи. У цьому полягає одна з найважливіших 
особливостей дії права за наявності прогалин у законодавстві. Юридичні 
норми тут безпосередньо не поширюються на фактичні обставини, хоча 
в цілому й охоплюють їх. Вони починають діяти лише з моменту 
видання компетентним органом правозастосовного акта, який містить 
індивідуальний припис з питання подолання прогалини. Лише в 
сукупності з індивідуальним приписом юридичні норми (норми-
принципи) безпосередньо регламентують дані суспільні відносини. 

Відомо, що реформування правової системи України на шляху до 
розбудови громадського суспільства супроводжується значними 
змінами законодавства, прийняттям нових законодавчих актів, адже 
успішна реалізація глибоких політичних, економічних і соціальних 
реформ не можлива без відповідного законодавчого забезпечення. Втім 
стрімкий розвиток суспільних відносин та створення якісно нового 
законодавства часто зумовлює появу прогалин у правовому 
регулюванні, що спричинило складністю охопити все різноманіття 
суспільного життя, впливом міжнародного права на суспільні відносини, 
обмеженістю прогностичної функції законодавця, а також великим 
масивом законодавства, яке внаслідок швидких темпів законотворчості, 
недосконалої юридичної техніки, часто буває неузгодженим, не 
гармонійним». Тому, більшість людей все частіше стикаються із 
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«прогальним» законодавством у різних сферах життя, нетиповими та 
спірними моментами. Ми живемо за ситуації, коли законодавчий орган, 
інші нормотворчі органи не встигають за швидкозмінними реаліями 
буття, що надзвичайно ускладнює, в першу чергу, здійснення 
підприємницької діяльності. Неврегульованість, невизначеність, 
суперечливість, іншими словами, прогалинність права нашої держави, 
на мій погляд, одна з істотних проблем періоду становлення і розвитку 
української державності. 
Список використаних джерел 

1. Калашник О.М. Прогалини в праві: юридична природа, їх ознаки та види / Калашник 
О.М. // Юрист України. – 2013.- № 1. – С. 36 – 42. – Бібліогр.: с. 41-42. 

2. Рісний М.Б. Правозастосувальний розсуд(загальнотеоретичні аспекти): дис. Канд. 
юрид. наук/ Рісний Мирослав Богданович.-М. 2010- 93 с. 
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Удосконалення правового регулювання введення надзвичайного 

стану в Україні 
 
Єзерський Д.О., здобувач кафедри конституційного та міжнародного 
права НАВС 

 
Державно-правовий режим надзвичайного стану виступає важливим 

елементом систем національної безпеки більшості країн світу. Його 
існування обумовлено можливістю виникнення різного роду 
надзвичайних ситуацій як соціально-економічного або політичного 
характеру, так і природного походження, що становлять небезпеку для 
значної кількості людей, загрозу конституційному ладу або самому 
існуванню держави. 

Нормативно-правове закріплення режиму надзвичайного стану не 
передбачає обов‘язковість його введення, проте є механізмом, який у разі 
потреби може бути застосований.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим 
надзвичайного стану», надзвичайний стан – це особливий правовий 
режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її 
місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або 
природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели 
чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють 
загрозу життю і здоров‘ю громадян, або при спробі захоплення 
державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом 
насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню та органам місцевого самоврядування 
відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення 
загрози та забезпечення безпеки і здоров‘я громадян, нормального 
функціонування національної економіки, органів державної влади та 
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органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а 
також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у 
здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 
законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень. 

Відповідно до ст. 4 цього Закону, надзвичайний стан може бути 
введений в разі: 

здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються 
загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об‘єктів 
життєзабезпечення; 

виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, 
блокування або захоплення окремих особливо важливих об‘єктів або 
місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну 
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством 
над громадянами, обмежують їх права і свободи; 

спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 
України шляхом насильства; 

масового переходу державного кордону з території суміжних держав; 
необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності 

органів державної влади. 
Введення режиму надзвичайного стану має на меті усунення тих 

обставин, що стали підставою для його проголошення, забезпечення 
захисту прав і свобод людини і громадянина, засад конституційного 
ладу, інтересів особи, суспільства і держави, відновлення законності 
і правопорядку. 

Питання про введення надзвичайного стану вирішують Президент 
України та Верховна Рада України. Надзвичайний стан може бути 
введено у всій Україні або в окремих її місцевостях Указом Президента 
України, який має затвердити Верховна Рада України протягом двох днів 
з моменту звернення Президента України.  

Ратифікація парламентом рішення про введення надзвичайного стану, 
до речі, встановлена у більшості законодавчих систем світу, що важливо 
з метою недопущення зловживання повноваженнями введення 
надзвичайного стану та запобігання його необґрунтованого введенню.    

Указ Президента України про введення надзвичайного стану повинен 
містити перелік і межі надзвичайних заходів, що застосовуються. 

У період надзвичайного стану встановлюється обмеження стосовно 
руху транспорту, посилення охорони громадського порядку, заборона 
страйків і масових заходів, може навіть здійснюватися примусове 
відчуження майна у фізичних і юридичних осіб  

Водночас існує небезпека використання надзвичайного стану та 
введення безпідставних обмежень громадянських прав і свобод з метою 
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нейтралізації політичних опонентів, перенесення дати проведення 
чергових виборів. 

У різних державах світу законодавчі акти, що регламентують 
порядок введення і забезпечення виключних надзвичайних правових 
режимів є чітко виписаними, перевірені досвідом та враховують 
національні інтереси.  

Рішення про введення надзвичайного станув переважній більшості 
залежить від суб‘єктивної оцінки ситуації особами, яким надано це 
право. Тому для недопущення безпідставного введення надзвичайного 
стану в Україні, слід передбачити додаткові правові механізми, що 
убезпечать від неправомірних дій з боку вищих посадових осіб держави. 
В умовах режиму надзвичайного стану, чітко виписаний перелік підстав 
для введення надзвичайного стану виступає саме такою гарантією.  
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СЕКЦІЯ 2. Суспільні науки 

 
Проблеми формування нової еліти в Україні 

 
Бутко О.Ю., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС 
 

Політична еліта (від франц. – краще, відбірне, вибране) – меншість 
суспільства, яка не просто наділена особливими психологічними, 
соціальними, політичними та іншими якостями, а й володіє певними 
позитивними цінностями і пріоритетами (влада, культура, багатство, 
компетентність, воля тощо); займає панівні або найбільш впливові 
позиції у суспільній ієрархії; спроможна здійснити позитивні 
перетворення в суспільстві, вплинути на свідомість і поведінку 
співгромадян. 

Прогрес та оновлення суспільного життя тісно пов‘язані із 
вивченням суб‘єкта політичного процесу, яким, в даному випадку, 
постає політична еліта. Роль політичної еліти надзвичайно важлива 
для розвитку будь-якої держави і це особливо актуалізується на 
етапах становлення або трансформації тієї чи іншої політичної 
системи. Після здобуття незалежності, правляча політична еліта 
України залишилась «незавершеною» у ствердженні власної системи 
загальнонаціональних цінностей, не змогла визначити стратегію 
розвитку суспільства, знайти шляхи вирішення проблем, які повстали 
перед ним, не консолідувала спільноту і не повела її за собою. В той 
же час, саме від політичної еліти залежить рівень розвитку держави і 
безпосередньо рівень розвитку життя її громадян, тому дана тема 
невичерпна і потребує більшої уваги науковців.  

Суттєвий внесок в розвиток даної проблематики зробили такі 
зарубіжні дослідники як Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс, М. Вебер, Ж. 
Сорель. Обґрунтування елітарних теорій в Україні пов‘язане з іменами 
Д. Донцова та В. Липинського. . У радянський період теорія еліти не 
розроблялася, адже вона суперечила тогочасній державній ідеології 
щодо поділу на «вибрану» меншість, яка керує суспільством та 
«неорганізовану» більшість, що є об‘єктом керування. Іншими словами, 
існувала заборона на тему еліти як «класового» утворення. Якщо й 
траплялися окремі праці на радянському просторі, то проблема еліти 
поставала, передусім, лише як об‘єкт наукової критики. Дослідження 
концепцій еліт набули актуальності лише після отримання Україною 
незалежності. Різні аспекти проблеми еліти (історико-філософські та 
соціально- філософські) представлені в роботах таких українських 
учених, як Ч.Н. Азімов, І.Л. Бачило, О. Білий, Д. Видрін, С. Вовканич, 
С.Д. Волошко, Б.Гаврилишин, В.А. Дозорцев, В.І. Жуков, А.М. Колодій, 
І.Ф. Курас, Б. Кухта, М.І. Михальченко, Б. Ярош та ін., та інші, однак їх 
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роботи не мали комплексного характеру, а торкалися лише окремих 
питань політичної еліти. Водночас окремі питання залишились 
недостатньо дослідженими або недослідженими взагалі. Віддаючи 
належне теоретичному і практичному значенню досліджень вітчизняних 
і зарубіжних учених, необхідно визнати, що в літературі подається 
фрагментарний аналіз різних проблем формування політичних еліт, 
відсутнє системне дослідження процесів формування, трансформації та 
еволюції політичних еліт.  

Останнє десятиліття XX ст. в Україні стало періодом становлення 
нової пострадянської еліти. Головна особливість даного процесу – 
внутрішня суперечливість. З іншого боку, у надрах еліти до цих пір 
стабільно відтворюються зразки світогляду і поведінки, які були 
характерні для радянської номенклатури: прагнення виразити свій 
корпоративний інтерес, створити собі привілеї тощо. 

На відтворення попередніх стереотипів, як вважає більшість 
політологів, впливають традиції, що укорінилися у свідомості українців, 
спадкоємність об‘єктивних проблем і генетична (кадрова) спорідненість 
з радянською елітою: за соціологічними дослідженнями, на кінець 90-х 
pp. XX ст. 75% політичної і 61% бізнес-еліти складали вихідці зі старої 
партійної, радянської, комсомольської і господарської номенклатури, 
або ці люди знаходилися на посадах, що межували з номенклатурними: 
замісники керівників, начальники відділів. Ще більшою мірою вказана 
спадкоємність прослідковується на регіональному рівні. Тим самим 
підтверджується теза макіавеллістської школи елітології про те, що, не 
дивлячись на докорінну соціальну трансформацію, частина старої еліти 
переходить у нову еліту. Генетична спорідненість сучасної еліти з 
радянською є найбільш суттєвою її особливістю. Враховуючи той факт, 
що у старій ієрархії представники сучасної еліти займали далеко не 
перші ролі, а, як правило, знаходились у другому і третьому ранзі 
номенклатури, їх висування в 90-х pp. XX ст. багато хто схильний 
розглядати як «революцію замісників» [1, с. 711]. 

Але не дивлячись на факт тісного взаємозв‘язку з радянським 
правлячим класом, найбільш загальні якісні зрушення відбулися в кінці 
90-х pp. XX ст. - на початок третього тисячоліття суттєвих змін: 

- відбулося значне омолодження політичної еліти. Середній вік 
представника еліти - сорок п‘ять років; 

- значно знизилася частка вихідців з нижчих верств суспільства; 
 -збільшилася кількість осіб з вищою освітою; 
-суттєвою ознакою сучасної української еліти є її структурна 

неоднорідність. Крім вихідців з кіл радянської номенклатури, в ній чітко 
прослідковуються групи: 

- колишніх дисидентів – противників комуністичного режиму; 
- представників бізнесу, що зробили кар‘єру в період перебудови і 

після неї; 
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- колишніх кадрових офіцерів; 
- наукової і художньої інтелігенції; 
- політиків, вільних від номенклатурного минулого, що заявили про 

себе як про лідерів нових партій і рухів. 
Починаючи з кінця 90-х pp. XX ст. проявилася тенденція до 

відособлення еліти від суспільства і прагнення до самоізоляції; 
-поєднання влади і власності сприяє розквіту різних фірм 

«апаратного» підприємництва, коли політики, використовуючи переваги 
свого становища, починають безпосередньо займатися бізнесом. 

Таким чином, в Україні на перехідному етапі пострадянського 
розвитку виникло багато проблем. Функціонування політичної еліти, 
особливо на даному етапі, становило одну з ключових ролей в 
суспільстві. 

Загалом в сучасній Україні можна виділити чотири типи 
представників 

сучасної політичної еліти за її виникненням: 
1.Представники старої формації. 
2. Представники старої формації, але з новим баченням проблем.  
3. Представники нової формації.  
4. Представники громадянського суспільства. 
Отже, можна зробити висновок, що сучасна політична еліта України 

є сумішшю нової і старої влади з деяким числом представників 
громадянського суспільства 

Українське майбутнє залежатиме від того, якою буде нова еліта: чи 
матиме вона чітку картину майбутнього, стійкі принципи, на яких вона 
базуватиме свої дії, а також відповідальність за справу. 

Втім, сама по собі нова еліта не сформується, а сьогоднішня верхівка 
нічого для цього не робить. Отже, молодь сама повинна визначатися у 
своєму намаганні стати елітою країни у майбутньому. Сприяння цьому 
може відбуватися завдяки змінам у таких суспільних системах, як освіта, 
громадянське суспільство та ЗМІ, рушійною силою яких стануть 
фахівці-ентузіасти. 

За вирішенням численних проблем сьогодення виклики майбутнього, 
зокрема проблема виховання нової еліти, не отримує від держави 
належної уваги. Міністерство України у справах сім‘ї, молоді та спорту 
ініціює деякі заходи підтримки громадянського молодіжного руху в 
країні, проте ці зусилля стикаються з низкою проблем, які державна 
політика не в змозі [1, с. 63]. 

Прихід нової еліти не може відбутися як проста механічна заміна 
старших молодшими. Тому слід не заміняти, а цілком усунути стару 
еліту разом з властивими їй якостями, на зміну якій прийде нова еліта з 
новими якостями. На зміну традиційній для української політики 
«гнучкості» має прийти цілісний політик: коли те, що людина думає, 
говорить і робить, не відрізняється між собою [4, с. 299]. 
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Для формування нової еліти дуже важливим є самовизначення та 
самоорганізація молодих людей. Потрібно не чекати лідерства й успіху, 
а прагнути до цього, ставити перед собою відповідні завдання та 
наслідувати позитивні приклади. Беручи на себе відповідальність через, 
наприклад, виборні посади у місцевому самоврядуванні, молоді лідери 
мають змогу уникнути негативного впливу нинішніх традицій 
українського політикуму та брати майбутнє країни у свої руки. 

За два десятка років незалежності ротація політичної еліти України 
майже не відбувається, на провідних позиціях перебувають одні й ті самі 
люди. Стара еліта вже не відповідає вимогам часу, її діяльність 
призводить до щораз нових криз, яким не видно кінця-краю [2, с. 53]. 

Складається враження, що сучасну еліту немає ким замінити. Наявні 
механізми формування молодих лідерів, зокрема молодіжні організації, 
не дають потрібного результату. Така ситуація має кілька причин. По-
перше, лідери політичних сил не вміють працювати з молоддю. Вони не 
усвідомлюють важливості виховання майбутньої еліти, тому не 
приділяють створенню, підтримці та співпраці з молодіжними 
організаціями належної уваги. 

По-друге, молодь не бачить ідеології, яку вона може підтримати. 
Наявні політичні сили не пропонують ідей, які стимулювати б молодь до 
громадської та політичної активності. Різницю між ідеологією нинішніх 
основних парламентських політичних сил визначити дуже важко, так 
само як і між їхніми молодіжними організаціями. Ідеологічна робота має 
допомагати молоді чітко формулювати свої інтереси та визначатися з 
інструментами їх реалізації. 

Третя проблема – це брак державної підтримки. Держава не 
тільки не вирішує проблеми української молоді, а й не дає 
молодіжним активістам змоги брати участь у формуванні та 
реалізації молодіжної політики. 

Українська система освіти, починаючи зі шкільної, не сприяє не 
тільки формуванню лідерів і майбутньої еліти, а й отриманню молодими 
людьми навичок і вмінь, потрібних у нинішньому глобалізованому та 
конкурентному світі [9, с. 49]. 

В часи суспільної нестабільності стара «консервована» політична 
еліта дає тріщини. Однак поки що зарано говорити про якісне оновлення 
політичної еліти в українському політикумі. Натомість спостерігається 
феномен політичних відщепенців, які, або «побили горщики» зі своїми 
партійними босами, або просто вирушили у вільне плавання, 
сподіваючись на більші дивіденди. Та чи можна змінити ситуацію? Чи 
очікує Україну справді якісно нова еліта політиків? 

Україна взяла курс на децентралізацію влади, перехід до 
парламентсько-президентської системи, цим самим обумовила 
необхідність появи нової генерації політиків та відкинула російсько-
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білоруський варіант харизматичного лідерства, небезпечного 
узурпацією влади та встановленням авторитарної диктатури.  

Процеси легітимації політичної еліти України відбуваються разом з 
безперервними процесами легітимації компонентів політичної системи, 
оскільки визнання політичної еліти зумовлене особливостями 
політичної системи, зокрема, крахом політичної системи радянського 
зразка, формуванням державного устрою тощо. 

Незважаючи на те, що деякі політичні лідери не виявляють 
розуміння важливості партнерства з громадянським суспільством, з 
іншого боку, змушені частіше дослухатися до громадської думки у 
випадках, коли численна кількість громадян вдаються до акцій 
громадянської непокори. 

Відкритість та прозорість виборчого процесу останніх років з одного 
боку, та незалежність і об‘єктивність засобів масової інформації з 
іншого, сприяє збільшенню впливу виборців на розбудову 
внутрішньопартійної демократії та конкуренції, оновлення політичної 
еліти України загалом. 

Складна ситуація в сучасній Україні, поглиблена воєнною 
ескалацією, вимагає компетентного підходу в економічно-
політичній сфері, що сприяє до появи політичного лідера нового 
зразка, в той же час, передбачає продукування альтернатив у виборі 
тактики та стратегії виходу із складної ситуації, що склалась та їх 
конкурентну репрезентацію. 

Вочевидь, становлення нової політичної еліти – складний та 
багатогранний процес. Врахування як суб‘єктивних так і об‘єктивних 
факторів її становлення має стати питанням номер один  для нинішньої 
політичної верхівки, що тим самим зачіпає ледве не всі важливі сфери 
життєдіяльності соціуму, починаючи зі системи української освіти, і 
закінчуючи сферою політико-владних відносин. Особливий акцент має 
бути на молодіжні підрозділи, діяти які мають не задля галочки або з 
піар-метою, а щоб стати дієвим базисом формування нових політиків. 

На підставі вище викладеного матеріалу та проведеного аналізу 
можна зробити наступні висновки. Процес формування нової 
демократичної еліти в країні далекий до свого ідеального завершення, 
висування на головні політичні ролі людей принципово іншої, ніж 
сучасна, генерацій політиків має стати справою сьогоднішнього, а не 
завтрашнього дня. 

Аналіз процесів формування політичної еліти України дає змогу 
виявити тенденції становлення політичної еліти, чинники та технології, 
традиції та символи, до яких вдається політична еліта на підтримку 
власної легітимності. До основних проблем формування якісно нової 
прогресивної політичної еліти України можна віднести наступні: 

- часткова генетично-аксіологічна спорідненість сучасної еліти з 
радянською; 
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- її структурна неоднорідність, як наслідок – слабкість внутрішніх 
корпоративних взаємозв‘язків між окремими ланками еліти; 

- відособлення еліти від суспільства і прагнення до самоізоляції; 
- відсутність єдиної стратегії розвитку суспільства; 
- брак механізмів передачі знань, зокрема у сфері державного 

управління; 
- відсутність образу « цілісного політика», - коли те, що людина 

думає, говорить і робить, не відрізняється між собою; 
- олігархізація політичної еліти, що проявляється у переслідуванні 

особистих інтересів, зловживання службовими повноваженнями, 
поєднання бізнесової та політичної сфери загалом; 

- брак української системи освіти, яка, починаючи зі школи, має 
проводити ідеологічну роботу, допомагати молоді чітко формулювати 
свої інтереси та визначатися з інструментами їх реалізації, формувати 
лідерів майбутньої еліти. 

Історія не раз доводила: якщо суспільство хоче уникнути 
переродження еліти на деспотичну або недієздатну, потрібні 
максимальна відкритість еліт на всіх рівнях, постійне поповнення 
фахово підготовленими людьми, що відбулися як особистості. Крім 
того, специфіка української еліти полягає в тому, що вона мусить 
постійно пропонувати нові ходи й рішення для розвитку країни. Еліта в 
Україні має стати основним джерелом зміни суспільства. Тому без 
оновлення якісно виконати свою функцію їй не до снаги. Якщо 
усвідомимо це нині, то цілком можемо розраховувати на успішне 
майбутнє держави Україна. 
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Знання державної мови як необхідна умова набуття громадянства 
України 

 
Панченко Б.С., студент навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Янковська Г.В. 

 
Правову належність особи до держави визначає громадянство. 

Відповідно ст. 9 Закону України «Про громадянство України» однією з 
умов прийняття до громадянства України є володіння державною мовою 
або її розуміння  в обсязі, достатньому для спілкування.  Щодо 
процедури перевірки володіння або розуміння державної мови осіб, які 
хочуть отримати громадянство України, то маємо лише одну правову 
норму. Відповідно до Указу Президента України «Порядок провадження 
за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання 
прийнятих рішень» від 27 березня 2001 року № 215 про наявність 
необхідних знань з української мови свідчать: або документ про 
володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для 
спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, 
місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом 
місцевого самоврядування; або копію атестата чи витяг із залікової 
відомості диплома – для особи, яка має документ про закінчення 
навчального закладу з вивченням української мови. Утім, наприклад, на 
підставі чого виконавчий орган місцевого самоврядування надає 
відповідний документ щодо володіння держаною мовою такою особою 
та на підставі яких критеріїв він визначає, володіє чи розуміє державну 
мову особа – це все залишається незрозумілим.  

Наразі у Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 
4569 від 26.03.2014 «Про внесення змін до Закону України «Про 
громадянство України» щодо спрощення порядку прийняття до 
громадянства України». Зокрема пропонується для осіб – громадян 
Російської Федерації, які на знак протесту проти протиправної окупації 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь виходять з 
громадянства Російської Федерації, запропонувати спрощений порядок 
прийняття до громадянства України. При цьому навіть незнання 
державної мови не є підставою для неприйняття до громадянства. Але 
пропонується зобов‘язати таких осіб протягом двох років все-таки 
вивчити державну мову та скласти потім відповідний автоматизований 
тест, що визначає рівень володіння державною мовою або її розуміння, 
достатній для спілкування. До речі, передбачено, що такий тест 
розробить Національна Академія Наук протягом трьох місяців з 
моменту набрання чинності закону. А вже недотримання цього 
зобов‘язання вважається підставою до втрати громадянства України. 
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Стосовно знання державної мови в контексті набуття громадянства 
на прикладі зарубіжних країн  варто зазначити, що набуття 
громадянства у кожній державі по своєму унікальне, має рад 
відмінностей і особливостей, притаманних виключно для конкретної 
держави. Проте ключовою умовою набуття громадянства, характерною 
для всіх країн світу є знання державної мови на високому рівні. В 
зв‘язку з цим доводиться вчити мову, займатися цим серйозно і 
отримати якісні знання. 

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти 
існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією 
Мовних Експертів ALTE. Вони охоплюють проміжок від базового до 
практично бездоганного рівня володіння мовою. 

Наприклад, отримання громадянства в Росії передбачає тільки 
проходження тестування на знання російської мови. Іспит 
розрахований більш ніж на три години і складається із п‘яти частин 
– читання, письмо, знання лексики та граматики, розуміння усного 
мовлення і розмовні навики. 

Своєрідним є спосіб набуття громадянства Австралії. Іспит являється 
частиною процедури отримання громадянства. Він складається 
виключно на англійській мові.  

Канадський тест на громадянство являється частиною процедури 
отримання громадянства. Приймається в двох варіантах – на англійській 
та французькій мовах. Іспит складається в письмовій формі. 

Мовний іспит для отримання громадянства Латвії  складається із 
письмової та усної частин. Особи старше 65 років здають тільки усну 
частину екзамену. Форму країнознавчого екзамену, письмову чи усну, 
претендент обирає сам.  Окрім відповідей на питання претендент по 
пам‘яті розказує текст національного гімну.  Іспит складено, коли 
набрано мінімум один бал за гімн і по два бали за обидва питання. 

Мовний іспит у США проходить в усній та письмовій формі. 
Екзаменатор, співробітник служби громадянства та імміграції США,  
просить претендента на громадянство прочитати і написати декілька 
речень англійською мовою. 

Державна мова – закріплена традицією або законодавством мова, 
вживання якої обов‘язкове в органах державного управління та 
діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у 
державних закладах освіти, науки, культури, в сферах зв‘язку та 
інформатики. Саме тому її опанування є особливою умовою набуття 
громадянства практично у всіх країнах. Адже, на мою думку, для 
побудови громадянського суспільства кожен свідомий громадянин 
повинен володіти на максимально високому рівні державною мовою, на 
що і спрямовані політики держав стосовно надання громадянства.  
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Політична система Скандинавських країн та України: 
порівняльний аналіз 

 
Івашко О.О., курсант центру спеціальної та фізичної підготовки НАВС 
Науковий керівник: кандидат філософських наук Носенко О.В. 
 

Активний розвиток порівняльної політології з початку 50-их років 
ХХ століття передусім був пов‘язаний із необхідністю оволодіти 
коректними знаннями про політичний устрій і механізми 
функціонування існуючих держав світу. Парадокс полягав у тому, що на 
той момент науковцям були доступні лише знання про державні 
інститути та механізми управління у США, Англії та частково Франції, 
решта держав, враховуючи навіть європейські, були невідомим полем. 

Особливої уваги заслуговує досвід побудови політичної системи 
Скандинавських країн, аналіз особливостей її функціонування та 
розвитку в контексті становлення українського парламентаризму. 

Не маючи альтернативи розвитку без співробітництва з ЄС, 
Скандинавські країни знайшли свій власний шлях адаптації до 
інтеграційних процесів і, одночасно, серйозно вплинули на формування 
диференційованої структури всього Євросоюзу. 

Політична система – це сукупність інститутів, які формують і 
розподіляють державну владу та здійснюють управління суспільними 
процесами, а також репрезентують інтереси певних соціальних груп у 
рамках відповідного типу політичної культури. Інакше кажучи, це 
взаємодія політичних інститутів, суспільних структур та цінностей, в 
яких реалізується політична влада і здійснюється політичний вплив. 

В політичну систему включають не тільки політичні інститути 
(держава, партії, лідери), але і економічні, культурні, соціальні 
інститути, норми, традиції, цінності, що мають політичне значення і 
впливають на політичний процес.  

Політична система Скандинавських країн:  
Данія, Норвегія, Швеція – монархії. Монарх є главою виконавчої 

влади. Уряд здійснює виконавчу владу тільки на засіданнях Державної 
ради під головуванням короля. На засіданнях уряду, під головуванням 
прем‘єр-міністра, відбувається офіційне оформлення рішень. 

Фінляндія та Ісландія – республіки. Повноваження виконавчої влади 
здійснюється президентами, які несуть відповідальність перед 
парламентом. 

Уряд у країнах Північної Європи конституційно визначається як 
один з найважливіших органів державної влади. Сила і політичний 
вплив уряду зростають завдяки праву розподілу благ у суспільстві; 
праву внесення на розгляд парламенту законопроектів; конституційного 
права винесення вотуму недовіри, розпуску парламенту з призначенням 
нових парламентських виборів (останнє - у всіх країнах, крім Норвегії). 
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Для північних країн Європи характерна унітарна адміністративна 
система, при якій основне керування здійснюється безпосередньо зі 
столиці. Міністерства (департаменти) і відомства як головні (центральні) 
галузеві органи адміністративного управління мають дворівневу 
систему організації. У Данії, єдиною північноєвропейської країні, 
здійснено послідовно саме міністерський принцип управління з 
жорсткою ієрархічною підпорядкованістю комітетів і відомств певному 
міністерству. У Норвегії принцип централізації здійснений у більш 
розмитих формах, у Швеції та Данії зв‘язок міністерств з 
нижчестоящими органами управління ще слабше. 

Особливості політичної системи України полягають в тому, що вона 
володіє монополією на владу в масштабах усього суспільства, визначає 
стратегію суспільного розвитку, забезпечує політичне й ад-
міністративно-державне управління суспільними процесами, формує 
правову систему. Політична система в Україні є посткомуністичною. У 
ній поєднуються елементи старої командно-адміністративної, і сучасної 
демократичної системи. 

Парламентаризм в Україні як елемент політичної структури держави 
часто розглядають крізь призму організації найвищих органів влади і 
ототожнюють з парламентською республікою, в якій на відміну від 
президентської республіки посади голови держави і голови уряду 
роз‘єднані між собою і обираються безпосередньо парламентом. 
Український парламент залишається єдиним органом народного 
представництва.  Тим не менш, визначення основних моментів 
діяльності парламентів скандинавських країн, є досить важливим для 
аналізу становлення і розвитку парламентаризму в Україні, шляхом 
використання досвіду європейського парламентаризму. 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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СЕКЦІЯ 3. Адміністративне право та процес,  
адміністративна діяльність 

 
Протокол про адміністративне правопорушення як обов’язковий 

процесуальний документ в адміністративному провадженні 
 

Школьніков В.І., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС  
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Фещенко Л.О.  
 

Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров‘я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Захист порушених 
прав людини неможливий без закріплення суті правопорушення та 
фактів, які призводять до встановлення юридичних наслідків. Про 
випадки порушення адміністративного законодавства свідчать 
складання документів, які містять обставини та факт вчинення 
адміністративного проступку.  

Протокол є процесуальним документом, який офіційно засвідчує 
факт неправомірних дій (бездіяльності), за які передбачена 
адміністративна відповідальність, та основним джерелом доказів [4, c.3].  

Відомий вчений-адміністративіст Ю.П. Битяк вказує, що стадія 
порушення справи про адміністративне правопорушення полягає у 
складанні протоколу уповноваженою на те особою або представником 
громадської організації, а його наявність свідчить про те, що є підстави 
для порушення справи [1, с. 226].  

На думку А. І. Миколенка, на стадії порушення провадження у 
справі про адміністративне правопорушення відбувається не тільки 
порушення адміністративної справи, але й адміністративне 
розслідування, складається протокол, який уже містить формулу 
обвинувачення [3, с. 154]. Тобто, протокол є підставою для початку 
адміністративного провадження. Це дозволяє застосовувати норми 
адміністративного права відповідно до вимог законності, одна з яких – 
це належне й ефективне застосування норм адміністративного права, що 
передбачає якісне застосування законодавства про адміністративні 
правопорушення, а також здійснення активної боротьби з 
правопорушниками[2, c. 129]. Відповідно до цієї вимоги, підставою для 
притягнення особи до адміністративної відповідальності є виявлення 
факту скоєного проступку та його фіксація у протоколі про 
адміністративне правопорушення. 

КУпАП детально регламентує в главі 19 питання, що пов‘язані зі 
складанням протоколу про адміністративне правопорушення. Також ці 
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питання регулюються підзаконними нормативно-правовими актами, які 
видаються органами, що наділені адміністративно-юрисдикційними 
повноваженнями. Це, передусім, Інструкція з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ 
України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 29.10.2013 року № 950, Інструкція з оформлення посадовими 
особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про 
адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 18.09.2013 №898, Інструкція з оформлення 
органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні 
правопорушення, затверджена наказом Державної податкової 
адміністрації України від 28.10.2009 року №585 тощо. 

Оскільки протокол є важливим процесуальним документом, який 
офіційно засвідчує факт неправомірних дій, за які передбачена 
адміністративна відповідальність, то він має бути оформлений 
належним чином, містити в собі всі дані, необхідні для своєчасного та 
об‘єктивного вирішення питання про наявність у діях (бездіяльності) 
особи складу адміністративного проступку. В статті 256 КУпАП 
закріпено зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 
Відповідно до цієї норми всі відомості про адміністративне 
правопорушення можна розділити на три групи. 

До першої групи належать обставини, які характеризують 
адміністративне правопорушення. Так, у протоколі зазначають місце та 
час його вчинення, сутність адміністративного правопорушення. 

До другої групи належать відомості, що стосуються форми 
протоколу. У ньому зазначаються дата і місце складання, прізвище, ім‘я, 
по батькові особи, яка склала протокол, прізвища свідків і потерпілих, 
якщо вони є. 

До третьої групи відомостей належать обставини, що 
характеризують особу, яка притягається до адміністративної 
відповідальності. У статті 256 КУпАП зазначено, що у протоколі мають 
бути вказані дані про особу, яка притягається до адміністративної 
відповідальності (у разі її виявлення). Проблемне питання складання 
проколу становлять випадки, коли не виявлено особи, яка вчинила 
адміністративний проступок. Важливе значення в цьому випадку має 
правильна дія посадової особи, пов‘язана з необхідністю визначитись 
складати чи не складати протокол про адміністративне правопорушення. 

Такі науковці як Л. Коваль, М. Городиський, В. Гуменюк, С. Гладун, 
Ю. Битяк, А. Миколенко та інші єдині в тому, що відповідно до статті 
258 КУпАП протокол має складатися в обов‘язковому порядку, крім 
випадків, прямо передбачених діючим законодавством. В даній нормі не 
вказано, що протокол не складається у разі невиявлення 
правопорушника. Крім того, не існує правових процедур, які 
регламентували порядок оформлення інших адміністративних 
процесуальних документів про вчинення адміністративного 
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правопорушення невстановленою особою. Тому, протокол залишається 
єдиним доказом вчинення адміністративного правопорушення та 
підставою для притягнення винного до відповідальності.  

Головною підставою для складання протоколу службовою особою у 
разі невиявлення правопорушника є вчинення адміністративного 
правопорушення в присутності службової особи під час виконання 
функціональних обов‘язків та неможливості затримати правопорушника, 
який зник з місця скоєння правопорушення. Наприклад, стаття 51 
КУпАП регламентує адміністративну відповідальність за дрібне 
викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення 
чи розтрати. Крадіжка – це викрадення, здійснюючи яке, винна особа 
вважає, що робить це непомітно для потерпілого чи інших осіб. Майже в 
усіх випадках особу, яка вчинила крадіжку, не встановлено. В цьому 
випадку складання протоколу дозволить зафіксувати факт вчиненого 
правопорушення, розмір завданої матеріальної шкоди, виявити свідків та 
потерпілого. Це в свою чергу дозволить при виявленні особи, яка 
вчиняла дрібні крадіжки протягом тривалого часу, наприклад, в одному і 
тому ж громадському місці, як зупинка, відшкодувати завдану 
матеріальну шкоду потерпілим за вчинені крадіжки та притягнути її до 
відповідальності за більш кваліфікований склад правопорушення. В 
цьому випадку складання протоколу, як вже було відмічено, повинно 
здійснюватися, коли службова особа була присутня чи знаходилася 
неподалік вчинення адміністративного правопорушення передбаченого 
статтею 51 КУпАП. В усіх інших випадках потерпілий повинен 
самостійно заявити про факт крадіжки до ОВС. Крім того, повинні бути 
свідки вчинення адміністративного правопорушення, потерпілий та 
завдана матеріальна школа, яка прямо фіксується в протоколі про 
адміністративне правопорушення.  

Як висновок, протокол про адміністративне правопорушення – це 
комплексне джерело доказів. Він містить відомості, отримані з різних 
джерел, та є найголовнішим серед засобів, за допомогою яких 
встановлюються фактичні дані, наявність чи відсутність у діянні особи 
складу адміністративного правопорушення, вина особи у його вчиненні, 
інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. 
Протокол повинен складатися і при невстановленні винної особи при 
наявності таких ознак як присутність посадової особи під час вчинення 
адміністративного правопорушення, наявність свідків, потерпілого та 
заподіяння матеріальної шкоди. В усіх інших випадках складання 
протоколу є безпідставною та такою, що не відповідає завдання КУпАП 
- забезпечення охорони прав і свобод громадян, власності.  

Список використаних джерел: 
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Проблеми насильства в сім’ї 

 
Синоверський А.І., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Гусєва К.А. 
 

Насильством наповнені всі сфери людського буття: політичне, 
економічне, духовне та сімейно-побутове. Воно виражається у війнах, 
убивствах, знеціненні життя, пануванні таких явищ, як: антигуманність, 
агресія та жорстокість. Значно зріс інтерес учених з різних галузей знань 
до вивчення проблеми насильства, що зумовило необхідність більш 
ретельного дослідження причин, форм, динаміки, видів насильства; 
пошук більш ефективних заходів соціального контролю: 
профілактичних, корегувальних, реабілітаційних та ін. 

Питання попередження сімейного насильства вже багато років 
знаходиться у центрі міжнародного обговорення. Беручи за основу 
порівняння здобуті з міжнародного досвіду, то у країнах Західної Європи 
і Північної Америки ця проблема більше двох десятиріч міститься в полі 
зору громадськості й тому досліджена набагато краще, ніж в Україні. До 
останнього часу в нашій державі було накладено своєрідне табу на 
обговорення як проблем насильства над дітьми та жінками, так і проблем 
насильства проти особистості в цілому. Окремі випадки, що ставали 
надбанням громадськості, трактувалися як дії маніяків або карних 
злочинців. Лише останніми роками суспільство починає усвідомлювати 
катастрофічні масштаби проблеми. 

Слід також зазначити, що реакція суспільства на випадки 
домашнього насилля часто є неадекватною і навіть ворожою, а 
кримінальні покарання, за аналогічні порушення, є набагато м‘якшими, у 
порівнянні з покараннями по відношенню до сторонніх осіб. 

Сім‘я є первинним осередком соціалізації особи. Тому варто зробити 
акцент на тому, що з домашнім насиллям може формуватися насилля 
суспільства в цілому. Законодавча база, яка на сьогодні має захищати 
жертв домашнього насилля, на жаль, діє лише на папері. А допомога їм 
потрібна вже сьогодні. 

Саме тому, дана проблема на сучасному етапі є досить гострою і 
потребує дослідження вдосконалення і практичних дій. 
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Отже, право на свободу від насилля – це один із основних прав 
людини.  Тому, можна вважати, що насилля, а особливо в сім‘ї – це грубе 
порушення прав людини, що тягне за собою негативні наслідки. 

Сьогодні ця проблема стала усвідомлюватися суспільством. І як 
реакція на це явище, почали створюватися притулки для жертв 
домашнього насилля, різні програми – профілактики, консультативні 
центри, які надають психологічну і соціальну підтримку жертвам 
насилля. Також вдосконалюється законодавство України. 

В умовах України боротьба з насильством в сім‘ї залежить від зусиль 
суспільних рухів, засобів масової інформації, право – охоронних органів і 
законодавців.  Для того, щоб усвідомити наскільки далеко ми відстали в 
галузі практичного здійснення рівноправності жінок, прочитаємо 
стандартне правило, обов‘язкове для виконання соціальними 
робітниками розвинутих країн. Якщо соціальному робітнику стає відомо 
про насильство в сім‘ї, він або самостійно, або в супроводі поліцій 
входить у будинок, де відбувається насильство, і приймає рішення – аж 
до негайного видалення людини, що дає волю рукам, із будинку. Або 
жінка залишає будинок і тимчасово посилається в притулок в чеканні 
часу, коли правоохоронні органи разом із соціальними робітниками 
подбають про те, щоб її будинок став безпечним місцем. 

Соціальний працівник в нашій країні просто не має права входити в 
чий-небудь будинок без згоди власника, навіть якщо цей власник – 
насильник. 

У ситуації, коли ми прагнемо стати правовою державою, не варто 
забувати, що домашнє насильство – це тією самою мірою (якщо не 
більшою) проблема прав людини, як і свобода слова та преси. 

Ми маємо право на те, щоб жити, не боячись фізичного, чи 
сексуального насильства ані у власному будинку, ні на робочому місці, ні 
на вулицях міста або села, у якому живемо.  Усі громадські організації 
повинні об‘єднати зусилля в профілактиці проти домашнього насильства. 

Вибухи насильства в сім‘ї має руйнівний вплив на дітей. 
Насамперед, діти поступово звикнуть до насильства і будуть вважати 
його нормальною поведінкою. У таких дітей взагалі низька самооцінка, 
імпульсивність, вони не в змозі відстрочувати задоволення власних 
бажань, коротше кажучи – вони недостатньо соціальні. У таких дітей 
набагато більше шансів опинитися серед наркоманів або злочинців. 

Тому, турбуючись про контроль над сімейним насильством, ми тим 
самим забезпечуємо краще майбутнє для наших поколінь. В Україні 
сімейне насильство до теперішнього часу – це юридична, соціальна, або 
психологічна проблема. Громадські організації розвинуті слабо і не 
мають істотного впливу на ситуацію. Але коло людей, які слід втягнути в 
боротьбу з цим злом, повинно бути набагато ширшим, щоб боротьба 
була успішнішою. 

В Україні, на національному рівні, вже прийнято ряд законодавчих 
та нормативно-правових актів, які захищають від насильства в сім'ї, а 
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також регламентують діяльність правоохоронних органів щодо 
попередження та припинення насильства в сім'ї. Таким чином, 
законодавство про попередження насильства в сім‘ї наділяє нас досить 
широкими можливостями щодо звернення до вказаних органів та установ 
за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття 
визначених заходів по його запобіганню. 

Але законодавство з питань попередження сімейного насильства 
буде ефективним  інструментом захисту від насильства в родині лише за 
умови широкого доступу до інформації із проблеми профілактики 
насильства в сім‘ї, плідного співробітництва громадських організацій та 
органів влади й місцевого самоврядування, а також активної протидії 
кожного з нас цьому принизливому для людської гідності явищу. 

Окрім цього, важливим є вивчення досвіду протидії насильства у 
сім‘ї в інших країнах. Це дозволить Україні виявити кращі практики 
такої діяльності, запровадити їх у національне законодавство та 
діяльність державних правозастосовних органів, недержавних 
організацій. Адже лише при взаємодії інститутів держави та 
громадянського суспільства є можливим викорінення насильства у сім‘ї . 

 
Адміністративно-правові аспекти охорони громадського порядку під 

час проведення масових заходів 
 
Курінний О.О., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Куліков В.А. 
 

Ст. 39 Конституції України надає громадянам «право збиратися 
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи 
органи місцевого самоврядування». Норми приблизно такого ж змісту 
існують і в актах міжнародного законодавства. 

Збори, мітинги, походи і демонстрації громадян є формами 
безпосередньої демократії. Вони можуть проводитися з метою: 
прилюдного обговорення та вираження свого ставлення до дій чи 
бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування; подій 
у соціально-політичному, економічному житті держави, суспільстві та 
світі в цілому; привернення уваги до вирішення нагальних соціально-
політичних, економічних та інших проблем держави, суспільства, 
місцевої територіальної громади; прилюдного протесту проти рішень, 
заходів, здійснюваних державою, місцевими органами самоврядування, 
проти окремих подій життя держави чи світу в цілому або, навпаки - їх 
підтримки. 

Необхідно усвідомити, що в Україні, як у будь-якій іншій державі, 
громадський порядок формується в процесі глибоких соціально-
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економічних та політичних перетворень. За цих умов його охорона є 
одним із найважливіших завдань суспільства. 

Поняття громадського порядку і його охорони має як наукове, так і 
практичне значення, оскільки зміст громадського порядку, ефективність 
його охорони певною мірою впливають на стабільність прав громадян, їх 
працю та всебічне задоволення матеріальних і духовних потреб. 

Керівництво суспільством, забезпечення громадської дисципліни та 
правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів 
цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людей 

В якості цих засобів виступають і такі методи державної і громадської 
діяльності, як переконання та примус. Переконання та примус, як методи 
державного управління, явища суспільні, так як вони знаходять свій вияв 
у змісті зв‘язків між учасниками конкретних суспільних відносин. 
«Переконання передує примусові, який застосовується до громадян, не 
здатних скеровувати свою поведінку у відповідності з державною 
волею». 

Примус існує у будь-якому суспільстві і є необхідним елементом 
організації самого суспільства. Якщо на ранніх етапах розвитку 
суспільства він ґрунтувався на авторитеті старійшин, вождів, то в 
сучасному суспільстві – на владі держави. Отже, примус тісно 
пов‘язаний з державною владою та визначає характер цієї влади. 

«Інтереси охорони законності і правопорядку, підтримки державної 
дисципліни потребують, щоб органи держави забезпечували приведення 
в життя державної волі, застосовуючи в разі необхідності до тих, хто не 
слідує цій волі добровільно, і примусові заходи, які допускаються 
законом». Державний примус застосовується на підставі переконання, у 
суворих рамках законності. «Найбільш важливими принципами боротьби 
з правопорушеннями є неминучість впливу на правопорушника, 
законність, справедливість, гуманізм». Державний примус – це засіб 
захисту інтересів суспільства, вимушена реакція на неправомірні дії. 
Адміністративний примус – різновид державного, окремий, самостійний 
інститут адміністративного права. 

По суті це втручання у сферу правових інтересів правопорушника, 
інших суб‘єктів права. Адміністративний примус включає в себе заходи 
припинення адміністративних правопорушень, адміністративного 
попередження та адміністративні стягнення. Основою ж застосування 
цих заходів є кодекс про адміністративні проступки та митний кодекс, 
закони про міліцію, про службу безпеки, про державний кордон тощо. 

Вирішальна роль в боротьбі з правопорушеннями належить державі. 
Вона має спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких 
випадках державні органи можуть застосовувати заходи 
адміністративного припинення, адміністративного попередження та 
адміністративні стягнення, види та розміри примусових заходів (санкцій) 
та порядок їх застосування. Державний примус, «опосередковуючись у 
праві, виступає у формі правового примусу і, як правило, виявляється в 
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конкретних заходах примусового характеру, які застосовуються 
уповноваженими на це органами держави (посадовими особами) у 
зв‘язку з невиконанням правових норм.» 

Вище наведене повною мірою стосується діяльності органів 
внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень 
громадського порядку і масових заворушень. 

Зміст громадського порядку утворює система суспільних відносин, 
що складаються в результаті суворого дотримання і виконання правових 
норм, норм моралі, звичаїв. 

Охорона громадського порядку включає в себе проведення 
державними і, насамперед, правоохоронними органами в тісному зв‘язку 
з громадськими організаціями різноманітних заходів попередження 
порушень, створення обстановки спокою в громадських місцях, 
забезпечення необхідних умов для нормальної діяльності підприємств, 
установ, організацій, регулювання поведінки людей в межах 
встановлених правил, рішуче припинення протиправних посягань та, 
притягнення винних до відповідальності. 

Аналіз об‘єкту масових безпорядків дозволяє дійти висновку, що вони 
є злочинною формою прояву невдоволення діяльністю місцевих органів 
державної влади та місцевого самоврядування, а також спрямовані проти 
них. Ось чому бійки, які трапляються на стадіонах або між мешканцями 
окремих населених пунктів чи вулиць, та інші групові дії, що порушують 
громадський порядок, не можна розглядати як масові безпорядки. Дії, 
передбачені у ст. 71 КК України, є загрозою громадській безпеці, 
порушують громадський порядок, діяльність органів державної влади. 
Саме ці правоохоронні інтереси є об‘єктом даного злочинного прояву.  

Організація патрульної служби міліції повинна забезпечувати високу 
ефективність дій на підставі раціональної розстановки сил і засобів, 
належного їх використання, своєчасного маневрування та активного 
несення служби на вулицях та в інших громадських місцях, підтримання 
постійної готовності до виконання завдань, які раптово виникають при 
зміні оперативної обстановки, в особливих випадках, за надзвичайних 
обставин. Вона включає: вивчення, оцінку й аналіз стану оперативної 
обстановки; розробку і прийняття управлінського рішення та організацію 
патрульної служби міліції; управління нарядами патрульної служби 
міліції. 

Спектр питань у галузі застосування сили регламентовано Законами 
та підзаконними актами, які не суперечать Конституції України. 

Спеціальні підрозділи ОВС з охорони громадського порядку о 
безпосередньо призначені для проведення силового забезпечення 
оперативно-розшукових заходів, спеціальних операцій (антитерористичні 
операції, розшук і затримання озброєних та інших злочинців, які 
становлять суспільну небезпеку, ліквідація масових заворушень тощо), 
охорони власності фізичних та юридичних осіб, а також забезпечення 
особистої безпеки фізичних осіб. 
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На завершення можемо констатувати, що адміністративна діяльність 
органів внутрішніх справ визначається як специфічна, виконавчо-
розпорядча, апідзаконна, державно-владну діяльність з організації та 
здійснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської 
безпеки, попередження й припинення злочинів та інших правопорушень. 
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Особливості правового регулювання праці при суміщенні професій 

(посад) 
 
Романець І.Б., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС 
Науковий керівник: доцент кафедри Жолондієвський Л.О. 
 

Перехід України до ринкових відносин, необхідність посилення 
правового захисту інтересів найманих працівників викликає нагальну 
потребу реформування трудового законодавства яке б відповідало 
сучасному розвитку суспільства і держави та працювало на перспективу. 
В цих умовах особливого значення набувають наукові дослідження як 
загальнотеоретичних, так і прикладних проблем правового регулювання 
суспільно-трудових відносин.  

Зміни, що відбуваються останнім часом у сфері суспільної 
організації праці об‘єктивно потребують вдосконалення правового 
регулювання трудових відносин, які виникають за умов суміщення 
професій (посад). Сьогодні ці форми організації праці мають неабияке 
значення для української економіки та суспільства, оскільки дозволяють 
поліпшити громадянам життєвий рівень шляхом розширення джерел 
матеріального доходу, сприяють подоланню вузькопрофесійного поділу 
праці і створюють умови для більш повного розвитку професійних та 
інтелектуальних здібностей працівника, дозволяють більш якісно 
(кваліфіковано) виконувати трудові функції та економити трудові 
ресурси. Але існуюча нормативно-правова база у сфері регулювання 
суміщення професій (посад) в основному формувалася до часів 
перебудови і реформ в українському суспільстві. У зв‘язку з цим чимало 
питань, що висуває перед нею життя, залишається без відповіді, що є 
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реальною перешкодою у справі ефективної реалізації трудовим правом 
своєї захисної функції. Тому природно потребують дослідження 
відносини по застосуванню праці за суміщенням професій (посад), 
перегляду їх сутності та захисту, а також по вдосконаленню їх 
правового регулювання в умовах ринкової економіки. 

Все це дозволяє стверджувати, що дослідження особливостей 
правового регулювання праці за суміщенням професій (посад) на 
сучасному етапі розвитку українського суспільства набуває особливого 
значення та актуальності.  

Необхідно, на основі комплексного аналізу досягнень науки 
трудового права, вітчизняного законодавства та правозастосовчої 
практики: Конституція України, міжнародно-правові акти, Кодекс 
законів про працю України та інші закони України, нормативно-правові 
акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 
України, міністерств і відомств України, законодавчі та нормативно-
правові акти радянського періоду, визначити правові дефініції, розкрити 
сутність та особливості праці за суміщенням професій (посад) в 
сучасних умовах, сформулювати нові підходи і внести пропозиції щодо 
удосконалення правового регулювання суміщення професій (посад), а 
також правозастосовчої практики у цій сфері. 

Об‘єктом є відносини, що виникають в процесі реалізації 
працівником здатності до продуктивної праці за суміщенням 
професій (посад). 
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Організаційно-правові засади здійснення дозвільної системи 
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підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, 
психологічної служби та Національної гвардії України НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Горбунова О.Ю.  
 

Під правовим регулюванням діяльності органів внутрішніх справ по 
здійсненню дозвільної системи слід розуміти комплекс юридичних 
засобів, за допомогою яких держава визначає їх права та обов‘язки в 
зазначеній сфері. 

Правову основу здійснення органами внутрішніх справ дозвільної 
системи становлять чисельні нормативні акти різної юридичної сили. 
Сучасне законодавство України йде шляхом розширення повноважень 
органів дозвільної системи. Так, змінами, які було внесено до 
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Положення про дозвільну систему, з кола її предметів вилучили 
наркотичні, психотропні й радіоактивні речовини. Тепер порядок обігу 
цих речовин повністю врегульований відповідними законами й 
підзаконними нормативними актами відомчої спрямованості. 

Повноваження органів внутрішніх справ у сфері забезпечення 
виконання правил дозвільної системи врегульовано численними 
нормативними актами різної юридичної сили, тільки наказів МВС 
України серед них нараховується більше двадцяти. Їх необхідно 
систематизувати, що дозволить уніфікувати ряд положень, усунути 
розбіжності, повторення, прогалини і, врешті-решт, полегшити 
використання правових норм, які регулюють здійснення дозвільної 
системи. 

Слід зазначити, що дозвільна система – це регламентований правом 
порядок виготовлення, придбання, обліку й використання спеціально 
визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та 
функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з 
метою охорони інтересів держави й безпеки громадян. 

В Україні з метою охорони безпеки й порядку дозвільна система діє 
в різних сферах економічного, адміністративно-політичного та 
культурного життя. Так, у інтересах забезпечення безпеки 
судноплавства суднохідні інспекції дозволяють або забороняють 
плавання суднам, спорудження мостів, запруд та інших надводних чи 
підводних, а також берегових споруд; дозволяють або призупиняють 
рух суден, які не укомплектовано екіпажем або не обладнано згідно з 
чинними правилами, або судна, технічний стан яких загрожує безпеці 
судноплавства та людей і майна, що перебувають на ньому. Дозвільну 
систему застосовують також з метою використання нових лікувальних 
засобів, радіоактивних речовин тощо. 

Основне значення діяльності органів внутрішніх справ по 
здійсненню дозвільної системи полягає у її профілактичній 
спрямованості. При цьому мається на увазі попередження не тільки і не 
стільки адміністративних правопорушень, а й багатьох злочинів, на що 
звертається увага в кримінологічній літературі. 

Отже, дозвільна система, яку здійснюють органи внутрішніх справ, 
відіграє важливу роль в їх повсякденній, безперервній діяльності по 
охороні правопорядку і боротьбі з правопорушеннями, і ця роль має 
тенденцію до постійного зростання. 

Виходячи із сказаного можна зробити висновок, що адміністративна 
діяльність органів внутрішніх справ (зовнішня) - це визначена 
нормативними актами виконавчо-владна діяльність, спрямована на 
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 
законних інтересів організацій та практичне здійснення встановлених 
державою заходів по охороні громадського порядку, громадської 
безпеки та боротьбі з правопорушеннями. 
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Дозвільна система займає важливе місце в адміністративній 
діяльності органів внутрішніх справ, проте вона не може бути зведена 
тільки до особливої форми цієї діяльності. На нашу думку, дозвільну 
систему можна розглядати в трьох площинах. З одного боку, це, так би 
мовити, «дозвільний порядок», який регламентує певні юридичні дії, 
що здійснюються різними суб‘єктами, з іншого – специфічна 
діяльність державних органів з організації нагляду та контролю за 
здійсненням спеціальних правил функціонування деяких об‘єктів 
господарювання, а також поводження з предметами та речовинами 
підвищеної небезпеки, безконтрольне зберігання та використання яких 
може завдати суттєвої шкоди суспільним інтересам. В третьому 
випадку дозвільну систему доцільно розглядати як засіб забезпечення 
реалізації фізичними та юридичними особами прав щодо використання 
(користування) предметів, матеріалів та речовин, які знаходяться в 
обмеженому використанні.  

Правову основу здійснення органами внутрішніх справ дозвільної 
системи становлять чисельні нормативні акти різної юридичної сили. 
Сучасне законодавство України йде шляхом розширення повноважень 
органів дозвільної системи. Так, змінами, які було внесено до 
Положення про дозвільну систему, з кола її предметів вилучили 
наркотичні, психотропні й радіоактивні речовини. Тепер порядок обігу 
цих речовин повністю врегульований відповідними законами й 
підзаконними нормативними актами відомчої спрямованості. 

Повноваження органів внутрішніх справ у сфері забезпечення 
виконання правил дозвільної системи врегульовано численними 
нормативними актами різної юридичної сили, тільки наказів  
МВС України серед них нараховується більше двадцяти. Їх необхідно 
систематизувати, що дозволить уніфікувати ряд положень, усунути 
розбіжності, повторення, прогалини і, врешті-решт, полегшити 
використання правових норм, які регулюють здійснення дозвільної 
системи. 

Потребує удосконалення правове регулювання порядку видачі 
дозволів органами внутрішніх справ, оскільки в наш час такий порядок 
врегульовано багатьма нормативними актами, причому, різної 
юридичної сили, зокрема Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, 
МВС України. Такий стан речей навряд чи можна визнати задовільним. 
Адже, наприклад, правила видачі дозволів на придбання та зберігання 
(носіння) вогнепальної зброї визначено наказом МВС, а газової зброї – 
постановою Кабінету Міністрів, що, звичайно є нелогічним. Тому, на 
нашу думку, правове регулювання дозвільних адміністративних послуг 
повинно бути закріплене в єдиному законі, наприклад, у Законі України 
«Про адміністративні послуги населенню» або Адміністративно-
процедурному кодексі України.  
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Більш чіткого нормативного врегулювання потребують 
повноваження органів внутрішніх справ щодо здійснення контролю за 
обігом наркотичних, психотропних, сильнодіючих і отруйних речовин, 
дозволи на виробництво, реалізацію, придбання, зберігання та 
використання яких видаються іншими державними органами, однак 
контролюючі функції покладаються також на органи внутрішніх справ.  

Також, вважаємо за недоцільне прийняття на сьогоднішньому етапі 
розвитку суспільства проекту Закону України «Про дозвільну систему у 
сфері поводження з і спеціально визначеними видами зброї, бойовими 
припасами, засобами індивідуального захисту, активної оборони, 
вибуховими матеріалами промислового призначення». Даний 
законопроект «абсолютно не на часі». Наші громадяни ще не готові до 
цього, і ухвалювати такі рішення в суспільстві, враженому безробіттям, 
низькими зарплатами, алкоголізмом і низьким рівнем загальної 
культури, в тому числі правової, не є доречним. 

 
Антикорупційна діяльність. зарубіжний досвід боротьби 

 
Тютюнник Р.С., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Сокиран М.Ф. 
 

Корупція в останній час впливає на всі сфери та рівні 
життєдіяльності сучасного українського суспільства і фактично стає 
його атрибутом. Корупція являє собою серйозну загрозу національній 
безпеці країн і тягне за собою серйозні негативні економічні, соціальні 
та політичні наслідки. 

У другій половині XX століття корупція перетворилася в 
принципово значиму проблему в умовах глобалізації. Тема боротьби з 
корупцією перейшла з розряду національної в розряд міжнародної. 
Боротися локальними методами з руйнівними наслідками корупційної 
діяльності стало практично неможливо. 

В останні 15 років проблема корупції перебуває в центрі уваги як 
суспільства в цілому, так і політиків, учених і правозастосовників 
зокрема. На сьогоднішній день це вже серйозна міжнародна проблема, 
яка вимагає спільного міжнаціонального підходу і потребує певних 
антикорупційних інструментів, що носять глобальний характер. 
Корупція не визнає національних кордонів. Тому вивчення і аналіз 
світової практики боротьби з корупцією має важливе значення. 

Боротьба з корупцією не просто так перетворилася на проблему 
міжнародної важливості. Головним критерієм при винесенні даного 
питання на порядок денний міжнародної спільноти став все 
наростаючий вплив цього явища на глобальний розвиток. Transparency 
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International і Gallup International оприлюднюють результати своїх 
досліджень щодо рівня світової корупції з року в рік. Згідно з 
результатами, більше третини українських громадян давали хабар 
(всього 35 %)[1]. 

При цьому 36 % українців готові вийти на вулицю для боротьби з 
корупцією[2]. 

Корупція в Україні проблема не тільки внутрішня. На неї сильно 
впливають і зовнішні чинники. Корпорації з різних країн приносять в 
Україну корумповану корпоративну культуру, а найбільше цим грішать 
росіяни і китайці. 

Хотілося б привести приклад вдалого досвіду боротьби з корупцією 
у Сінгапурі. До моменту здобуття незалежності в 1965 році Сінгапур 
опинився в ситуації, яка чимось нагадувала картину пострадянської 
України. Країна знаходилася у вкрай важкому економічному становищі і 
була наскрізь пронизана беззаконням. Законодавство було імпортовано 
британськими колонізаторами з далекої Англії, правоохоронні органи 
виявилися не в змозі протистояти організованій злочинності, а більшість 
чиновників брала участь у корупційних схемах. Населення мало низький 
рівень освіти і не вміло відстоювати свої права. 

Лідери країни прийшли до розуміння нагальної потреби приборкати 
корупцію і свавілля, усвідомлюючи, що без цього країна не має 
майбутнього. Це послужило підставою для прийняття цілої системи 
заходів, що відрізнялися суворістю і послідовністю. Дії чиновників були 
регламентовані, бюрократичні процедури спрощені, був забезпечений 
суворий нагляд за дотриманням високих етичних стандартів. Органом, 
що втілив ці заходи в життя і що зберіг свої повноваження і сьогодні, 
стало спеціалізоване Бюро з розслідування випадків корупції[3]. 

Одночасно з цим було посилені заходи кримінального покарання за 
корупційні дії, підвищена незалежність судової системи, різко піднята 
зарплата суддів і забезпечений їх привілейований статус, введені чутливі 
економічні санкції за дачу хабара або відмову від участі в 
антикорупційних розслідуваннях. Жорсткі акції (аж до звільнення всіх 
співробітників митниці) були проведені в багатьох державних 
відомствах. Ці заходи поєднувалися із зменшенням втручання держави в 
економіку, підвищенням зарплат чиновників і підготовкою 
кваліфікованих адміністративних кадрів[3]. 

В даний час Сінгапур, жорстка авторитарна держава, займає 
лідируючі місця у світових рейтингах за відсутністю корупції, 
економічною свободою та рівнем розвитку. Приклад Сінгапуру показує, 
як можна завдяки політичній волі, ефективному антикорупційному 
законодавству і непідкупному незалежному агентству всього за кілька 
років звести корупцію до дуже низького рівня. 
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Якщо вести боротьбу з корупцією в Україні за викроєними в 
авторитарних умовах лекалам, то де гарантія того, що наші політичні 
лідери виявляться настільки ж послідовними, як їх сінгапурські колеги? 
І що жителі України, більшість яких вважають корупцію нормою, 
нададуть їм підтримку? Адже проведення заходів по реальній протидії 
корупції в Україні вимагає не тільки політичної волі, а й величезного 
адміністративного ресурсу і грошей, але і далеко не завжди додає 
популярності ініціаторам. 

Притягнення до відповідальності корупціонерів є лише частиною 
системних заходів по боротьбі з корупцією. Особливо в умовах, коли 
населення країни не довіряє правоохоронним органам і судовій системі. 
Необхідно змінити менталітет широких верств населення, а тут 
необхідні інші способи. 

Організація системної протидії корупції крім безпосереднього 
переслідування корупціонерів передбачає проведення заходів 
попередження і контролю, перегляду корупціогенного законодавства, 
підвищення окладів рядовим чиновникам, ефективну пропаганду ідей 
верховенства закону і «чистих рук». Реальна боротьба з корупцією - це 
не кампанія, для проведення якої призначені терміни. Це напрямок 
державної діяльності, який повинен вестися безперервно. 

Навряд чи можливо відтворити сінгапурську антикорупційну 
стратегію цілком, так як місто-держава має свою неповторну історію, 
географічне розташування та особливості політичного управління. 

Зараз корупція в Україні досягла критичних показників. Про це 
свідчить хоча б положення країни в міжнародних рейтингах 
інвестиційної привабливості. Схожа ситуація запустила в свій час в 
Сінгапурі механізм боротьби з корупцією. 

У Сінгапурі авторитарні методи працюють багато в чому завдяки 
щирому бажанню політичного керівництва протистояти корупції. Воно 
веде скромний спосіб життя. Кожен засуджений у скоєнні корумпованих 
дій карається, незважаючи на розміри банківських рахунків і положення 
в суспільстві. В іншому випадку боротьба з корупцією - тільки 
видимість. Чи здатна на це українська влада? 
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Проблематика соціальної спрямованості насильства в сім’ї в 
Україні 

 
Зборовська Н.О., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Чиж Ю.В. 
 

Насильство в сім‘ї є однією з найбільш розповсюджених форм 
порушення прав людини. У більшості випадків протиправні дії проти 
когось із членів родини супроводжуються актами агресії, приниженням 
та жорстокою поведінкою. Подібні дії з боку насильника приводять до 
негативного фізичного, психічного та соціального стану здоров‘я не 
тільки постраждалої особи, а також дітей, які стають свідками такої 
протиправної поведінки батьків. 

Зазвичай існує широко розповсюджений міф, що насильство в 
родинах - це проблема тільки неблагополучних родин, і майже завжди 
сімейне насильство пов‘язане з пияцтвом і бідністю. Однак за деякими 
дослідженнями це зовсім не так. Насильство властиве для всіх 
соціальних груп і не залежить від економічного становища родини в 
цілому. Приємно вражає той факт що, домашнє насильство вважають 
злочином всі респондентки віком до 15 років - 100.0%; 86.5% - віком 15-
20 років; 88.5% - віком 20-35 років і 87.9% - віком після 35 років.   

Протягом тривалого часу в Україні на рівні суспільства проблеми 
насильства в сім‘ї активно не обговорювалися. Правозахисні громадські 
організації, зокрема жіночі, стали не тільки ініціаторами захисту жертв 
насилля, а й спонукали державні органи влади до формування 
необхідної законодавчої бази щодо розширення державної систему 
захисту потерпілих від насильства. 

В Україні проблема домашнього насильства практично не вивчалася. 
Тільки протягом останнього часу теми насильства у родині стали 
предметом публічного обговорення. Для того, щоб перемогти реальне 
зло, його треба зазнати, відкрито обговорити проблему та шукати шляхи 
вирішення. Слід зазначити, що завдяки доручення України до 
міжнародних актів та діяльності з даної проблеми, та як наслідок 
прийняття у 2001 році Закону України «Про попередження насильства в 
сім‘ї» та внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення 
насильства в сім‘ї, сприяло жвавому обговоренню цього питання, 
вироблення шляхів подолання тощо. 

Насильство в сім‘ї це, насамперед соціальна проблема і її необхідно 
розглядати як комплексну проблему, що включає заходи, спрямовані на 
припинення злочинів у відношенні особистості і забезпечують право 
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кожного члена сім‘ї як громадянина на безпеку життя, свободу та 
охорону гідності, а також заходи, спрямовані на соціальну 
профілактику, тобто на попередження насильства в сім‘ї . Важливість 
такого напрямку очевидна, оскільки державна політика попередження 
насильства в сім‘ї ще не сформована. 

Вдосконалення правової оцінки насильства в сім‘ї багато в чому 
залежить від усвідомлення громадськістю та самими жінками того, що 
насильство в сім‘ї є злочином. Як показали результати опитування, 59 % 
респонденток потерпають від членів своєї родини або від партнерів в 
інтимних стосунках, причому, віком до 15 років потерпають всі сто 
відсотків; у віці 15-20 років - 62.2%; 20-35 років - 50.0%; після 35 років - 
67.3% жінок. 

Внаслідок ратифікації Конвенції ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання 1984 р., Україною було визнано катування як 
будь-яку дію, якою будь-якій особі умисно заподіюються сильний біль 
або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від 
третьої особи відомості чи зізнання, покарати її за дії, які вчинила вона 
або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати 
чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що 
ґрунтується на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або 
страждання заподіюються державними посадовими особами чи іншими 
особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх 
відома, чи за їх мовчазної згоди. Крім того нашою державною було 
ратифіковано ряд інших міжнародних правових актів, зокрема 
Конвенцію про захист прав і основних свобод людини, Європейську 
конвенцію про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню і покаранню, Конвенцію про захист 
прав і основних свобод людини. 

Таким чином, законодавство про попередження насильства в сім‘ї 
наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів 
та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за 
собою вжиття визначених заходів по його запобіганню. Захист від 
насильства врегульований навіть на міжнародному рівні, про що 
свідчать ратифіковані Конвенції.  

Проте законодавство з питань попередження сімейного насильства 
стане ефективним інструментом захисту від насильства в родині лише за 
умови широкого доступу до інформації із проблеми профілактики 
насильства в сім‘ї, плідного співробітництва громадських організацій та 
органів влади й місцевого самоврядування, а також активної протидії 
кожного з нас в цьому принизливому для людської гідності явищу.  

Потрібно зазначити, що немає рецепту на усі випадки життя, тому що 
ситуації можуть бути дуже-дуже різними. У різних людей різні духовно-
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моральні сили, різні можливості. Те, що один може сам осмислити, 
зрозуміти і змінити ситуацію, інший - не в силах. Але боротися з 
насиллям просто необхідно для нормального повноцінного життя. 
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Основні методи збору інформації під час застосування індикативної 

методики дільничним інспектором міліції у протидії та 
профілактиці насильства в сім’ї 

 
Осипенко К.А., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Чиж Ю.В.  
 

На даний момент кризові тенденції й соціальні негаразди, в тому 
числі і низький соціально-економічний рівень життя в Україні, 
негативно позначаються на всіх верствах населення країни, а особливо, 
на сім‘ї. Існує багато факторів та явищ, які впливають на руйнування 
благополучних відносин у сім‘ї, це можуть бути, як об‘єктивні явища  
(безробіття, різке зниження достатку членів родини, матеріальна скрута 
тощо), так і суб‘єктивні (роздратованість, неврівноваженість, 
агресивність тощо) в кінцевому випадку будь-яке з цих явищ призводить 
до вчинення насильства в сім‘ї.  

Зростання насильства в сім‘ї є глобальною проблемою, яка потребує 
пошуку шляхів для її вирішення. Тому актуальність проблем протидії 
насильству в сім‘ї не викликає жодних сумнівів. 

Одну з важливих ролей у профілактиці насильства в сім‘ї відіграє 
служба дільничних інспекторів міліції. Профілактична діяльність 
дільничних інспекторів міліції є основним способом попередження 
насильства в сім‘ї. На державному рівні визнано, що головне завдання 
сьогодні – це не подолання наслідків насильства, а запобігання, 
попередження насильства в сім‘ї. У своїй діяльності дільничні 
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інспектори міліції використовують безліч методів та методик для 
подолання даної проблеми. Пропоную детально розглянути 
застосування індикативної методики службою дільничних інспекторів 
міліції у боротьбі з проблемою насильства в сім‘ї.  

Під час застосування індикативної методики дільничний інспектор 
міліції користується трьома основними методами збору інформації. Це:. 

1. Спостереження включає оцінку зовнішнього вигляду жертви 
(жінки або дитини), її стану та поводження, поведінки інших членів 
родини, а також огляд житла. Спостереження не завжди є певною мірою 
суб‘єктивним, тому необхідно уникати передчасних суджень та 
висновків, а основну увагу приділити фіксації тих чи інших ознак, які 
можуть свідчиш про скоєння насильницького акту. Особливу увагу 
треба приділяти невербальним, тілесним (тремтіння рук, ін.) та мовним 
проявам страху, агресії та фіксувати їх у відповідних графах 
індикативної методики. Дільничному інспектору потрібно уважно 
спостерігати за поведінкою осіб, які перебувають на місці інциденту, 
оскільки часто аналіз поведінки жінки та інших членів родини може 
дати більше інформації, ніж опитування. 

2. Бесіда з жертвою. Умовою успішності бесіди є довіра до 
дільничного інспектора, створення інспектором сприятливої 
психологічної атмосфери, адже корисну інформацію можна отримати, 
спостерігаючи за поведінкою жінки/дитини та її мімікою, жестами, 
інтонацією. 

Водночас дільничному інспектору слід пам‘ятати, що встановлення 
довірливого контакту з дитиною і ретельне з‘ясування сімейної ситуації 
потребує тривалого часу і спеціальної підготовки, а тому покладається 
на відповідних працівників соціальних служб. 

Тим не менш, коли виникає необхідність поставити дитині ті чи інші 
запитання, інспектору слід пам‘ятати, що успішність бесіди з нею 
залежить від вірного розуміння рівня її розвитку. Складність запитань 
має відповідати інтелектуальному рівню дитини та її життєвому досвіду; 
крім того, слід пам‘ятати, що діти (особливо молодшого віку) надають, 
здебільшого, правдиву інформацію, а їх свідчення є достовірними. 
Особливу увагу треба звернути на складність виявлення обставин та 
ознак сексуального насильства, але при підозрі щодо наявності статевих 
зловживань огляд та опитування треба провадити дуже обережно та 
делікатно. 

3. Опитування родичів, сусідів. Бесіда з родичами та сусідами 
повинна проводитися на тих самих засадах, що й бесіда з самою 
жертвою. Для родичів розмови про ситуацію насильства теж зазвичай є 
досить важкими, адже вони часто не хочуть «виносити бруд з хати», 
бояться подальшої відповідальності, втрати якихось благ, поголосу, а 
тому намагаються применшити серйозність того, що сталось. 
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4. Окрему проблему становить розмова з особою, яку підозрюють у 
вчиненні насильства. Під час бесіди з нею дільничний інспектор має 
враховувати, що особа, скоріше за все, скористається будь-якими 
способами для зменшення відповідальності за спричинену ситуацію та 
уникнення покарання. 

При спілкуванні з особою, яка вчинила насильство в сім‘ї, 
дільничний інспектор міліції повинен: 

назвати себе; 
розмовляти спокійно, демонструючи врівноваженість; 
звертатися до кривдника виключно на «Ви»; 
довести до відома кривдника, що Існує закон, представником якого у 

даному випадку є міліціонер; 
дотримуватись позиції: «Я просто виконую свої обов‘язки. Ви 

порушили Закон ЩЕ» має певні юридичні наслідки, і Ви будете за це 
відповідати»; 

не звинувачувати кривдника і не намагатись підловити його на 
брехні; 

ставити відкриті запитання і дозволити йому розповісти його власну 
версію того, що сталось; 

якщо він відчуває незадоволення, тривогу або стурбованість, 
сприймати це нормальну реакцію, але не виправдовувати його 
поведінку; 

не висловлювати йому співчуття під час його розповіді про 
насильство. 

Водночас, дільничний інспектор має пам‘ятати, що «особа, яка 
вчинила насильство» (особливо в так званих «благополучних» родинах) 
зазвичай справляє більш приємне враження, аніж постраждала: він 
поводить себе більш виважено, розсудливо, спокійно у таких випадках 
інспектор не повинен робити швидких висновків; краще за все повторно 
відвідати родину, де є підозра щодо скоєння насильства в сім‘ї а також 
ретельно опитати сусідів. 

За таких обставин кривдник усвідомить, що його агресивна 
поведінка виходить за межі внутрішньосімейних стосунків і на боці 
постраждалої - держава. Процедура втручання має бути для винуватця 
сигналом, що він не може розраховувати на подальшу безкарність. 
Головна ідея втручання - за присутності винуватця насильства 
окреслити серйозність ситуації, сприяти зменшенню у винуватця 
відчуття безкарності, що надалі може призвести до припинення ним 
агресивних дій. 
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Становлення та розвиток приватної та публічної власності 

зарубіжних країн 
 

Кравчук О.В., аспірант Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» 
 

Характерною рисою суспільної системи зарубіжних країн є 
плюралізм форм власності, яка має два різновиди: приватна і публічна. 
Переважаючою формою власності є приватна (лат. рrivatus): приватна 
трудова власність, власність кооперативів, акціонерних товариств (фірм, 
компаній, корпорацій), транснаціональних корпорацій [1]. 

Приватна власність може мати як індивідуальний, так і колективний 
характер, а суб‘єктом права цієї форми власності може виступати будь-
яка фізична чи юридична особа. За сучасних умов приватна власність 
дедалі частіше виступає не в індивідуальній, а в різноманітних 
асоційованих формах – колективній, акціонерній.  

Щодо акціонерної форми власності, то в розвинених країнах нею 
охоплено близько 80% основного капіталу і продукції, що виробляється. 
Завдяки акціонерним фірмам стало можливим з‘єднувати фінансові 
ресурси принципово різних обсягів і тим самим залучати до бізнесу як 
тих, хто має сотню вільних доларів, так і тих, чиї кошти складають 
десятки й сотні мільйонів доларів. Так, у США акціями володіє понад 
60% дорослого населення, у Франції кількість індивідуальних власників 
акцій перевищує 6 млн. чоловік, у Великобританії – 10 млн [1].  

З цього приводу важливо відзначити, що у країнах з високою 
ринковою економікою приватна власність має тенденцію до 
демонополізації. Наприклад, поряд з такими могутніми корпораціями, 
як «Дженерал моторс», «Боїнг», «Нортроп» у США; «Хьохст», 
«Мессершмітт-Белоков-Блом» у Німеччині; «Бритіш еркрафт» у 
Великобританії; «Тойота», «Ніссан», «Міцубісі» в Японії, створюється 
багато середніх і малих підприємств з кількістю працюючих від 10 до 20 
чоловік. Причина цього процесу полягає в тому, що за умов ринкової 
економіки і гострої конкурентної боротьби, підвищення життєвого рівня 
населення і зростаючого попиту на вироблювані товари й послуги 
перепрофілювати монополію складно. І навпаки, перепрофілювати 
середнє або мале підприємство можна за два-три місяці. Вони більш 
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придатні для впровадження нових технологій, для налагодження 
виробництва, нових товарів, на які з‘явився попит. Принцип 
«ефективного малого підприємства» виявився на рідкість вдалою 
економічною знахідкою. Так, у Німеччині та Франції частка середніх і 
малих підприємств у економіці сягає понад 95% загальної кількості. 

У переробній промисловості Японії (з кількістю працюючих на 
одному підприємстві до 20 чоловік) вони складають 90%, причому 
третина їх – сімейні підприємства, де взагалі не застосовувалася наймана 
праця. Понад 50% таких підприємств Японії зайняті у сфері роздрібної 
торгівлі та обслуговування. Малі та середні підприємства Японії 
виробляють 68% усього валового національного продукту країни. У 
США це складає три чверті валового національного продукту. Середні та 
малі підприємства – це, так би мовити, капілярні судини будь-якого 
здорового економічного організму. Світовий досвід переконливо 
свідчить, що країна процвітатиме тільки тоді, коли будуть успішними 
малий і середній бізнес, створюючи міцну основу для всієї економічної 
системи [1].  

Публічна (лат. publicus – суспільний) власність своїм суб‘єктом може 
мати державу, суб‘єкт федерації, місто, громаду, політичну партію, 
церкву тощо. Відомі два способи її утворення: за рахунок націоналізації 
(одержавлення) і за рахунок бюджету. У розвинених країнах 
націоналізуються, як правило, нерентабельні, збиткові підприємства і 
галузі. За рахунок коштів державного бюджету вони модернізуються, 
доводяться до рентабельності, а потім денаціоналізуються. Яскравим 
прикладом є залізниці Японії, які після Другої світової війни опинилися 
в занедбаному стані й тому були націоналізовані. За планом їх ре-
конструкції до середини 80-х років на всій території країни була 
створена мережа надшвидкісних залізниць і автомагістралей високого 
класу, і відразу ж розпочалася їх денаціоналізація. 

Націоналізація може бути і результатом поступок малозабезпеченим 
верствам населення, коли до влади приходять уряди, очолювані 
соціалістами. Так було у Франції з приходом до влади Франсуа 
Міттерана на початку 80-х років минулого століття. Але спад 
виробництва на підприємствах збільшеного державного сектора, відтік 
капіталу за кордон та інші причини змусили соціалістів перейти на шлях 
денаціоналізації. 

За рахунок бюджету в розвинених країнах державний сектор має 
місце головним чином у капіталомістких галузях економіки: атомній 
промисловості, освоєнні космосу, військовому виробництві тощо. 
Частка державної власності в основних виробничих фондах зарубіжних 
країн складає від 7 до 25%. У державній власності США знаходиться 
20% національного багатства, це менше, ніж у Франції, але більше, ніж у 
Німеччині та Великобританії. США – роботодавець для 18–19 млн 
чоловік (близько 18% зайнятих). 
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У соціалістичних державах і країнах, що розвиваються, державний 
сектор є результатом цілеспрямованої політики. «Державний сектор 
економіки – сектор господарства, заснований на соціалістичній 
загальнонародній власності, є керівною силою у народному 
господарстві. Так, наприклад у ст. 7 Конституції Китаю 1982 року 
зазначається, що держава гарантує зміцнення і розвиток державного 
сектора економіки [1].  

Таким чином, для ринкової економіки зарубіжних країн характерне 
саморегулювання, головним важелем якого є конкуренція. Проте у 
жодній розвиненій країні ринок не існує сам по собі: він коригується і 
доповнюється діями держави. Державне регулювання економіки у 
ринковому господарстві становить систему типових заходів за-
конодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, здійснюваних 
правомочними державними установами й громадськими організаціями з 
метою стабілізації і пристосування відповідної соціально-економічної 
системи до умов, що змінюються. 

Список використаних джерел: 
1. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М. С. Горшеньова, К. О. 

Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг.ред. В. О. Ріяки. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: 
Юрінком Інтер, 2004. – C. 248 
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СЕКЦІЯ 4. Оперативно-розшукова діяльність 

 
Припинення оперативними підрозділами злочинів, пов’язаних  з 

торгівлею людьми 
 
Александрувський А.В., курсант факультету підготовки фахівців для 
спеціальних підрозділів НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Злагода О.В.  
 
 

Ефективне виявлення та припинення фактів торгівлі людьми вимагає 
від оперативного працівника знання і розуміння міжнародної та 
національної нормативної бази.  

Торгівлю людьми можна визначити по різному. Так, Рада Європи 
дала таке визначення: «торгівля людьми – незаконний акт, що 
здійснюється особою, яка спрямовано чи не спрямовано схиляє 
громадянина третьої країни виїхати в другу країну, шляхом 
використання обману чи іншої форми насильства або ж шляхом 
зловживання залежним становищем цього громадянина чи своїм 
адміністративним статусом». 

Торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди, об‘єктом якої є 
людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача 
або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі 
сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого 
стану людини [1]. Ця діяльність є найшвидше зростаючою 
кримінальною діяльністю у світі і пов‘язана з незаконною торгівлею 
зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками. 

За неофіційними даними в світі близько 4 мли. осіб щороку 
переправляються через кордони держав для використання в підневільній 
праці. В сучасну работоргівлю втягуються навіть держави, які уникнули 
рабовласницького періоду у своїй історії. Якщо протягом XIX ст. з Азії і 
Африки було вивезено 12 млн. рабів, то упродовж останніх років лише 
азіатських дівчат та жінок до Європи з метою експлуатації в 
підневільній праці було переправлено 13 млн [2, с.83].   

Для України торгівля людьми в її сучасному розумінні постала 
наприкінці XX ст., зокрема після розпаду СРСР. Сукупність соціально-
економічних умов, специфіка географічного положення та справжній 
«хаос» на українських кордонах призвели до того, що Україна 
перетворилася в країну-донора та країну транзит «живого товару». 
Особливо загрозливих форм набула торгівля жінками та дітьми. 

Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею жінками та дітьми 
від 30 вересня 1921 року містила зобов‘язання держав щодо розробки 
законопроектів, які б встановлювали кримінальну відповідальність осіб, 
які втягують жінок у проституцію та займаються торгівлею жінками та 
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дітьми. У цьому документі вперше була виділена відповідальність не 
лише за звідництво для заняття проституцією, але і за власне торгівлю 
жінками та дітьми [3].   

Першим самостійним міжнародно-правовим документом, що містить 
норми про торгівлю дітьми, стала Женевська декларація прав дитини, 
прийнята Лігою Націй у 1924 році. Ці норми стосувалися боротьби з 
торгівлею людьми та закабаленням їх в непосильні праці. 

В Україні кримінально-правова боротьба з незаконним вивозом та 
експлуатацією за кордон жінок передбачає кримінальну 
відповідальність за складами злочинів, передбачених ст. 146, 149, 154, 
302, 303, 331, 332 КК України [4].   

Управління боротьби зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми 
ГУМВС України в місті Києві належить до кримінальної міліції та, 
відповідно до законодавства України, забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері протидії торгівлі людьми, попередження, виявлення та 
припинення кримінальних правопорушень, пов‘язаних з нелегальною 
міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі. 

Основні завдання УБЗПТЛ: 
1. Попередження, виявлення та припинення кримінальних 

правопорушень, пов‘язаних з торгівлею людьми, з нелегальною 
міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі.  

2. Аналіз ефективності заходів боротьби з кримінальними 
правопорушеннями, пов‘язаними з торгівлею людьми, з нелегальною 
міграцією, а також правопорушеннями у сфері суспільної моралі. 

3. Виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних 
правопорушень, пов‘язаних з торгівлею людьми, з нелегальною 
міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі, ужиття 
заходів щодо їх усунення. 

Основними причинами виникнення злочинів, пов‘язаних з торгівлею 
людьми є нестабільність в економічній і соціальних сферах, недостатня 
правова захищеність громадян і безробіття. 

Отже, для припинення оперативними підрозділами злочинів, 
пов‘язаних з торгівлею людьми, доцільно: 

кадрове зміцнення відповідних підрозділів ОВС України; 
удосконалення міжнародного співробітництва з питань торгівлі 

людьми, а саме обміну інформацією щодо суб‘єктів транскордонної 
торгівлі людьми, методик розкриття і розслідування цих злочинів. 

І, насамкінець, зазначимо, що практика виявлення фактів торгівлі 
людьми, доводить, що не бажано залишати жертв експлуатації віч-на-віч 
із власними переживаннями, поки не затримають злочинців. 

Список використаних джерел: 
1. Закон України Про протидію торгівлі людьми від 20 вересня 2011 р. // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), № 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 
[Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua 

2. Виявлення та припинення торгівлі людьми: Навчально-практичний посібник / Кол. 
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Оцінка результатів експериментального дослідження атипової 

холодної зброї та формулювання висновку 
 

Голоколосова А.С., науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи НАВС 

 
Оцінка результатів експериментального дослідження атипової 

холодної зброї і формулювання висновку є заключним етапом при 
проведенні криміналістичного дослідження холодної зброї. 

На цьому етапі провадиться: 
підсумовування результатів експериментального дослідження 

кожного виду; 
порівняння отриманих при дослідженні характеристик та параметрів 

досліджуваних об‘єктів з встановленими методикою вимогами;  
формулювання висновку (висновків) про групову належність 

досліджуваного предмету (пристрою). 
Оформлення результатів досліджень. 
Результати досліджень оформлюються висновком встановленої 

форми.  
Перевірка зовнішнього вигляду предметів (пристроїв) провадиться 

візуально як неозброєним оком, так i за допомогою мiкроскопiв типу 
МБС та його аналогів. Встановлення належностi предмета (пристрою) 
до певного класу, виду та типу предметів (пристроїв) проводиться 
шляхом їх порівняння із наявними зразками або зображеннями зразків з 
їх описом. 

Визначення основних розмірних параметрів предметів (пристроїв), 
глибини експериментальних пошкоджень провадиться гостованим 
вимірювальним інструментом (наприклад, металевою вимірювальною 
лiнiйкою ГОСТ 427-75, штангенциркулем типу ШЦ-1 ГОСТ 166-89, та 
ін.), якi забезпечують потрібну точність вимірювання лiнiйних розмiрiв. 

Визначення зусилля натягу тятиви луку чи арбалету а також зусилля 
під час випробування ножiв на мiцнiсть провадиться за допомогою 
динамометрів загального призначення, якi перевiренi у вiдповiдностi до 
ГОСТ 13782-68. Деформацiї клинків під час випробування ножiв на 
мiцнiсть провадиться за допомогою iндикаторiв типу IЧ 25 кл. I ГОСТ 
577-68 з цiною поділки 0,01мм або штангенциркулем типу ШЦ-1 ГОСТ 
166-89. Визначення твердостi уражаючих елементів (клинків та ін.) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/218-19/paran17#n17
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провадиться за методом Роквелла у вiдповiдностi до ГОСТ 9013-59. В 
якостi мішеней використовуються: 

- для нанесення ударів: 
суха соснова дошка товщиною 30 - 50 мм; 
спеціальна мішень, яка по своїй щiльностi близька до щiльностi 

м‘яких тканин людини (при необхідності); 
для проведення зрізів; 
стрижень товщиною 10-12 мм з березової (або подібною за 

щільністю) деревини. [1] 
Фотофiксацiя здійснюється по правилах масштабної зйомки за 

допомогою фотоапаратів на чорно-білих i кольорових фотоматеріалах 
або цифрових фотоапаратів, відео чи телекамер, сканерів з наступною 
обробкою одержаних зображень за допомогою комп‘ютера та друком на 
принтерах (крім матричних). 

Пiд час проведення випробувань можуть застосовуватись також i 
iншi прилади та пристосування як стандартнi, так i спеціально 
розробленi для технічного забезпечення проведення кримiналiстичних 
досліджень. 

При оцінці результатів необхідно використовувати такі правила: 
всі виявленні в процесі дослідження ознаки повинні розглядатись в 

їх єдності. 
при оцінці ознак на атиповій та замаскованій холодній зброї треба за 

можливістю враховувати причини виникнення цих ознак. Зная 
походження ознак, експерт може достовірно оцінити ступінь їх 
індивідуальності, тобто вияснити, відображають вони родові якості 
атипової холодної зброї або його індивідуальні ознаки.[2] 

висновок повинен базуватися на найбільш характерних ознаках. Під 
характерними ознаками розуміються ті, котрі являються особливостями 
атиповій холодній зброї, а тому в значній мірі індивідуальні та постійні. 

роблячи висновок необхідно криміналістично оцінювати обставини 
справи, по якій проводиться експертиза, а саме такі обставини: 

обставини зберігання та використання атипової холодної зброї з 
моменту події до експертизи (чи часто вона використовувалась, чи 
належно її зберігали або навпаки, вона знаходилась в умовах, які 
сприяли корозії). 

ознаки оцінювати за ступенем їх індивідуальності. Чим менш 
частіше зустрічається яка-небудь ознака, тим в більшій мірі вона 
орієнтує на наявність тотожності. 

при оцінці результатів перш за, все необхідно враховувати стійкість. 
Так, якщо ознака постійно зустрічається, а її нема на досліджуваній 
атиповій холодній зброї – це суттєва розбіжність. 

При оцінці результатів також необхідно звернути увагу на зовнішні 
ознаки в такому об‘ємі, щоб за ними можна було судити про вид 
зброї.[3] Для цього в протоколі огляду місця події необхідно зазначити: 
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конструкцію холодної зброї, її розміри, комплектність складових частин, 
спосіб кріплення руків‘я до клинка; матеріал, із якого виготовлені 
частини зброї, їх колір, міцність, характер поверхні (гладка, 
жорсткувата, зазубрена); форму клинка, заточення леза і вістря клинка, 
ступінь гостроти заточення; пругкість клинка,  чи є доли на клинку 
(жолобок), ребра жорсткості (виступи); чи є обмежувач на руків‘ї, із 
якими відомими зразками збігається даний екземпляр холодної зброї. 
Для визначення виду атипової холодної зброї можуть бути використані 
довідкові альбоми, посібники. 

Якщо виявлені пошкодження, які характерні для атипової холодної 
зброї у протоколі відзначають: те, на якому предметі (ділянці предмета) 
виявлене пошкодження, його розмір, форма, вид крайових ділянок 
(рівні, розволокнення). [4] Пошкодження, що залишаються атиповою 
холодною зброєю, залежать від типу зброї, механізму впливу і 
матеріалу, на якому утворене пошкодження (тканина одягу, вид 
переплетення ниток тканини, матеріал тканини і т.п.).  

Список використаних джерел: 
1. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з 

нею виробів / Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР МЮ України з 
проблем трасології та судової балістики із залученням членів Координаційної ради з 
питань судової експертизи. Протокол від 15.01.99 року. 

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. 
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СЕКЦІЯ 5. Кримінологія та кримінально-виконавче право 

 
Проблемні питання попередження жіночої злочинності  

(на прикладі Чорноморської виправної колонії УДПтС України в 
Одеській області (№74) 

 
Коваль Н.О., курсант юридичного факультету Інституту кримінально-
виконавчої служби  
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кулакова Н.В. 
 

Злочинність жінок відрізняється від злочинності чоловіків багато в 
чому і характером злочину, і його наслідками, і способами, і знаряддям 
вчинення злочину, і вибором жертви, і збігом сімейно-побутових 
обставин, і більшою емоційною забарвленістю, необдуманістю. 

Найбільш поширеними серед жінок злочинами є крадіжки 
особистого, державного і громадського майна: дана категорія злочинів 
займає до 15% в загальній злочинності жінок. Близько 70 % злочинів 
припадає на вбивство. Останнім часом спостерігається тенденція до 
зростання дітовбивства (особливо в сільській місцевості). 

Під час здійснення крадіжки жінки вирізняються характерною 
хитрістю та акторськими здібностями. Для них даний вид злочину є 
найбільш легким способом для заробітку. Спостерігається зростання 
насильницьких злочинів, скоєних з особливою жорстокістю. Це 
пояснюється зміною соціальної ролі жінки, руйнуванням інституту 
сім'ї і внаслідок цього її психологічною невпевненістю, відсутністю 
необхідних навичок виховання дітей, залежністю від різного роду 
несприятливих складних обставин. 

Говорячи про кримінальну мотивацію жінок, необхідно 
відзначити, що в нормальних умовах жінки практично не здійснюють 
злочинів. Найчастіше на вчинення злочинних діянь їх штовхають 
драматичні обставини власного життя. Сучасний темп і стиль життя 
змушують жінок брати на себе традиційно чоловічі функції, що 
призводить до сприйняття ними елементів чоловічої культури, 
дозволяє їм самостверджуватися, але при цьому залишає глибоку 
психологічну незадоволеність і відчуття провини, ворожості світу, 
невпевненість. Як наслідок - ймовірна захисна агресія, жорстокість, 
соціальна дезадаптація. 

Найбільш значна частина злочинів вчиняється жінками у віці до 30 
років (близько 48%), проте по окремих видах злочинів даний показник 
зміщується в ту чи іншу сторону: так, вік жінок, засуджених за 
отримання хабарів і великі розкрадання, зазвичай знаходиться в 
інтервалі 30-40 років. На дані види злочинів припадає і найбільша 
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частка жінок із середньо спеціальною та вищою освітою, а також тих, 
які мають спеціальність. 

Дослідження кількості судимостей чоловіків і жінок виявляє 
наступну тенденцію: при невеликій кількості судимостей частка 
чоловіків значно перевищує частку жінок, але в групах з великою 
кількістю судимостей їх питомі частки вирівнюються. Так, у випадку 
п'яти судимостей число чоловіків на 60% перевищує число жінок, у 
той час як при дев'яти судимостях спостерігається 17% переважання 
жінок. 

Основну масу злочинниць, які перебувають у місцях позбавлення 
волі, становлять жінки віком від 20 до 40 років (більш як 70%), що 
пов'язано зі зміною соціального статусу жінок, їх соціальною 
незахищеністю, безробіттям, посадовим становищем та становищем у 
сім'ї. Понад третина жінок - одружені, інші - незаміжні або вдови. Для 
жінок-злочинниць характерна середня і середня спеціальна освіта (до 
80%). Зростає кількість злочинниць, які мають вищу освіту. Освітній 
рівень жінок завжди був вищий за рівень чоловіків, що взагалі 
характерно для населення країни. 

Криміногенним фактором жіночої злочинності є також конфлікти 
у родині, зростанню яких сприяє зайнятість жінки у суспільному 
виробництві. З одного боку, це - вияв емансипації, а з іншого - 
необхідність підтримання життєздатності сім'ї, яку не може 
забезпечити матеріально чоловік, не кажучи вже про випадки, коли він 
взагалі відсутній. 

До біологічних чинників, які можуть негативно впливати на 
психіку жінки, що призводить до протиправної поведінки, можна 
віднести: 1) фази менструального циклу; 2) період вагітності й 
післяпологовий період; 3) період клімаксу. Очевидно, що жодні 
соціальні фактори не можуть усунути напруження, коли загострюється 
емоційний стан жінки, хворобливий стан психіки (реактивний стан, 
галюцинації) у період вагітності і після пологів (адже недаремно 
законодавець розглядає вчинення злочину жінкою у стані вагітності як 
пом'якшуючу відповідальність обставину) або наявність 
клімактеріологічних змін у психіці жінки (скажімо, маячіння, 
ревнощі). 

Захист жіночої культури і жіночності повинні стати 
пріоритетними в державній політиці, ідеології, громадській думці. 
Сімейне і шкільне виховання потрібно корегувати і приводити у 
відповідність до завдань розвитку жіночої культури. Є сенс серйозно 
замислитись над феноменом щодо роздільного навчання хлопців і 
дівчат. У ряді приватних шкіл цей досвід відроджується, його 
позитивні сторони і недоліки заслуговують на ґрунтовне дослідження. 
Удосконалення правового регулювання охорони праці жінок, надання 
їм системи пільг за сімейними обставинами - один із важливих заходів. 
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Жіноча злочинність так само, як і вчинення злочинів щодо жінок у 
сімейно-побутовій сфері, - це комплексна проблема. Вирішення її 
потребує системних заходів і формування спеціальних суб'єктів. 
Ймовірно, одним із оптимальних варіантів її вирішення було б 
створення муніципальної служби патронажу сім'ї, до головних завдань 
якої можна було б віднести: психологічне і правове консультування 
подружжя; виявлення неблагополучних сімей; захист дітей від 
насилля, утягнення в пияцтво та вживання наркотиків; надання 
цільової матеріальної допомоги жінкам і дітям; створення тимчасових 
притулків для жінок і дітей, які стали жертвами насилля; залучення 
працівників соціальної сфери до профілактики злочинів у сім'ї; 
заснування фондів матеріальної підтримки бідних сімей з боку 
заможних громадян; психологічна і медична підтримка одиноких 
матерів, вагітних жінок з метою профілактики стресів і суспільно 
небезпечних діянь. 

 
Направлення неповнолітнього до спеціалньої навчально-виховної 

установи в системі примусових заходів виховного характеру 
 

Матвєєва О.І., студент навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Жук І. В.  

 
Проблеми протидії злочинності неповнолітніх, розробка ефективних 

правових заходів щодо її запобігання завжди привертали значну увагу 
вчених і практиків, у тому числі, питання застосування примусових 
заходів виховного характеру, що застосовуються до неповнолітніх осіб, 
які вчинили суспільно небезпечне діяння. Серед вичерпного переліку 
примусових заходів виховного характеру важливе місце займає 
найсуворіший їх вид – направлення неповнолітнього до спеціальної 
навчально-виховної установи. Проте слід зазначити, що порядок його 
застосування має ряд недоліків, і на думку багатьох правників, потребує 
вдосконалення, чим і зумовлюється актуальність досліджуваної теми.  

Вирішенню проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх, а 
також застосуванню до них примусових заходів виховного характеру та 
інших заходів впливу приділяли увагу О. І. Вінгловська, Є. Б. 
Мельникова,  В. О. Навроцький,  Л. М. Палюх, М. С. Таганцев, О. О. 
Ямкова  та інші вчені.  

Зміст примусового заходу виховного характеру у виді направлення 
неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і 
підлітків передбачає направлення неповнолітнього, що вперше вчинив 
злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, 
до навчально-виховної установи для дітей та підлітків до його 
(неповнолітнього) виправлення, але на строк, що не перевищує трьох 
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років, і повинен призначатися тоді, коли застосування інших заходів 
такого роду є недостатнім для перевиховання особи.  

Ведучи мову про врегулювання в кримінальному законодавстві 
данного виду примусового заходу виховного характеру, слід зазначити, 
що в чинному Кримінальному кодексі (далі – КК) України не зазначено, 
у чому полягає правовий порядок його застосування, що нерідко 
створює труднощі на практиці. Так, приміром, суд в окремих випадках 
повинен сам встановлювати обмеження до неповнолітніх, яких прямо не 
визначено в законі. Відтак видається доцільним передбачити в 
кримінальному законі окрему статтю, яка б більш чітко врегульовувала 
порядок застосування примусового заходу виховного характеру у виді 
направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної 
установи для дітей та підлітків. Зокрема, слід визначити підстави 
застосування до неповнолітнього цього найбільш суворого примусового 
заходу виховного характеру, види спеціальних виховних установ, вікові 
обмеження осіб щодо перебування у цих установах, а також правовий 
режим звільнення з таких установ. 

Отже, пропонуємо доповнити чинний КК окремою статтею такого 
змісту:  

«1. Неповнолітні, які не можуть бути виправлені шляхом 
застосування інших заходів виховного впливу,  можуть бути направлені 
до спеціальних навчально-виховних установ.  

2. Спеціально навчально-виховними установами є:  
1) загальноосвітня школа соціальної реабілітації; 
2) професійне училище соціальної реабілітації.  
До загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації направляють 

неповнолітніх віком від 11 до 14 років, а до професійних училищ 
соціальної реабілітації – від 14 до 18 років.   

3. Дострокове звільнення зі спеціальної навчально-виховної установи 
можливе за клопотанням ради школи чи училища за місцем 
знаходження на підставі постанови суду».  

Варто звернути увагу і на таке актуальне питання як строк 
направлення неповнолітнього у спеціальну навчально-виховну установу. 
Як засвідчує судова практика, у своїх рішеннях про направлення 
неповнолітнього у спеціальну навчально-виховну установу суди не 
вказують строку, на який він туди направляється, зазначаючи в 
резолютивних частинах постанов формулювання такого типу, як «на 
строк, що не перевищує трьох років», або «до виправлення» (тобто 
взагалі без зазначення строку). Але, згідно з пунктом 63 Положення про 
спеціальне професійне училище та пункту 35 Положення про школу 
соціальної реабілітації, затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 жовтня 1993 р. № 859 неповнолітні утримуються там в 
межах, встановленого судом строку, звільнення неповнолітніх 
проводиться після закінчення терміну, а також достроково. Очевидно, 
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що подібна ситуація створює на практиці труднощі для адміністрацій 
спеціальних навчально-виховних установ. Отже, виходячи з 
вищезазначеного, видається необхідним врегулювання питання строків 
направлення неповнолітньої особи до спеціально навчально-виховної 
установи з урахуванням умови дострокового звільнення, що повинно 
зазначатися в резолютивній частині постанови суду.  

  
Зарубіжний досвід у системі виконання покарань щодо 

неповнолітніх 
 
Пеньора М.І., курсант юридичного факультету Інституту кримінально-
виконавчої служби 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Микитась І.М. 
 

Однією з найважливіших ознак розвитку суспільства є 
сформованість його відношення до молоді, адже правильно вихована 
молодь – це запорука стабільного суспільства в майбутньому. 
Поширення серед дітей злочинних форм девіантної поведінки загрожує 
прогресу суспільства. Тому запобігання даному виду злочинності та 
зменшення рівня криміногенності неповнолітнього середовища в умовах 
становлення і розвитку демократичних і правових держав залишається 
одним із важливих напрямків внутрішньої політики держав та 
пріоритетним напрямом діяльності органів внутрішніх справ. 

Високий рівень повторності злочинів серед осіб, які відбули 
покарання або звільнених від відбування покарання, зростання випадків 
насильницьких злочинів, які вчиняються неповнолітніми у складі 
неформальних угрупувань, – підтверджують необхідність пошуку 
шляхів вдосконалення діяльності всієї пенітенціарної системи, 
визначення в ній місця та ролі кожного виду покарання. Вирішити їх 
неможливо без врахування досвіду зарубіжного законодавця. 

Система і види покарань щодо неповнолітніх в кримінальному 
законодавстві більшості іноземних держав мають свою специфіку, 
пов‘язану переважно з встановленням винятків із загальних правил 
та їх кількістю. 

У Франції встановлені спеціальний правовий режим для 
неповнолітніх згідно з презумпцією кримінальної невідповідальності 
осіб, які не досягли 18 років. Однак ця презумпція є спростовною, тобто 
неповнолітній може підлягати кримінальному покаранню, проте ці 
інститути суттєво відрізняються від покарання дорослих злочинців. Слід 
зазначити, що у Франції особливості покарання неповнолітніх залежать 
від їх віку. Французьке кримінальне законодавство передбачає три вікові 
групи неповнолітніх: особи до 13 років, особи віком від 13 до 16 років та 
особи віком від 16 до 18 років. Перші взагалі не підлягають 
відповідальності: до них можуть бути застосовані лише заходи безпеки. 
До неповнолітніх віком від 13 до 16 років трибуналом у справах 
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неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи: передача під нагляд 
батьків, опікунів або особи, яка заслуговує на довіру; направлення до 
державного або приватного закладу по вихованню або професійному 
навчанню; поміщення до медичної або медико-педагогічної установи; 
поміщення до державної виховної установи з наглядом або до установи 
виховної корекції (ст. 16 Ордонансу). Однак неповнолітні старше 13 
років можуть бути засуджені до будь-якого покарання, якщо обставини 
справи та особа правопорушника цього вимагають. Однак стосовно 
неповнолітніх віком від 16 до 18 років суд може за мотивованим 
рішенням не застосовувати принцип пом‘якшення покарання, 
виправданого неповноліттям. При цьому ціла низка покарань у Франції 
не може бути застосована до неповнолітніх, зокрема, штрафо-дні, 
заборона перебування на французькій території, заборона займати 
публічну посаду тощо [2, с.261-262]. 

Своєрідною є швейцарська система кримінально-правових заходів, 
які можуть бути застосовані до неповнолітніх. Зокрема, до дітей (особи 
віком від 7 до 15 років) можуть застосовуватися так звані дисциплінарні 
покарання, до яких належать догана, виконання певної роботи та 
шкільний арешт від одного до шести неповних робочих днів. До 
підлітків (особи віком 15-18 років) можуть бути застосовані так звані 
виховні заходи. У випадку, якщо підліток важко піддається вихованню, 
є бездоглядним або для нього існує значна загроза, він може бути 
поміщений до окремої сім‘ї або до виховного будинку. Задля виховання 
до підлітка може бути застосовано взяття під варту до 14 днів або 
штраф. Окрім того, у випадку, коли підліток є особливо зіпсованим або 
вчинив злочин чи тяжкий проступок, які характеризують високий 
ступінь його небезпечності або те, що він важко піддається вихованню, 
то відповідний орган направляє такого підлітка до виховного будинку на 
термін від двох років і більше (ч. 2 ст. 91 КК Швейцарії). При цьому 
підліток, який утримується у виховному будинку після відбування ним 
не менше двох років і при умові, що мета покарання досягнута, може 
бути умовно звільнений із іспитовим терміном від 6 місяців до 3 років. 
Після досягнення 22 років підліток безумовно звільняється з виховного 
будинку (ст. 94 КК Швейцарії) [3, с.143-144]. 

Проте системне і логічне тлумачення норм КК Швейцарії дає 
підстави стверджувати, що фактично ці дисциплінарні покарання та 
виховні заходи є альтернативними покаранню заходами на кшталт 
українських «примусових заходів виховного характеру», а не власне 
покаранням. В той же час цікаво, що вказані заходи щодо неповнолітніх 
в цій державі номінально не належать і до заходів безпеки. Ст. 95 КК 
Швейцарії («Покарання») передбачає, що у випадку, коли підліток, 
окрім виховних заходів, потребує також застосування особливого 
нагляду, то відповідний орган може оголосити догану, зобов‘язати до 
виконання роботи, призначити штраф або ув‘язнення на термін від 
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одного дня до одного року. При цьому ув‘язнення і штраф можуть 
призначатися одночасно [3, с. 145-147]. 

Серед держав ЄС вельми оригінальним є кримінальне законодавство 
Нідерландів (в країні чинний КК 1886 р.), яке стосовно неповнолітніх 
виділяє покарання, альтернативні санкції та заходи, що призначаються 
замість покарання (ст. 77 G КК Нідерландів). Чіткий зміст наведених 
понять КК Нідерландів не роз‘яснює, а тому юридично значуща 
відмінність між ними неочевидна. Основними покараннями, які 
призначаються неповнолітнім, є: за злочини – ув‘язнення або штраф; за 
проступки – лише штраф. Додатковими покараннями для неповнолітніх 
є конфіскація та позбавлення водійських прав. При цьому суд має право 
застосувати замість покарання одну або декілька так званих 
альтернативних санкцій: громадські роботи, роботи, здатні 
відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті кримінального 
правопорушення, відвідування навчальної програми. Так звані «заходи» 
включають в себе направлення до установи для молоді, конфіскацію, 
позбавлення незаконно отриманих доходів та компенсацію збитків. 
Важливим є положення, передбачене ст. 77 КК Нідерландів, відповідно 
до якого суддя може призначити ув‘язнення в установі для молоді лише 
за таких умов: 1) якщо це стосується злочину, за який суд може 
призначити тримання під вартою; 2) якщо безпека інших осіб або 
загальна безпека людей чи власності вимагають, щоб такий захід був 
призначений; 3) якщо цей захід є необхідним в інтересах найбільш 
сприятливого майбутнього обвинувачуваного. Цікаво, що такого роду 
ув‘язнення може бути призначене судом виключно за наявності 
обґрунтованого висновку, підписаного не менш ніж двома спеціалістами 
різних галузей наук про поведінку [4, с.204-206]. Ю.С. Ільченко, з 
урахуванням досвіду зарубіжних держав (зокрема, Нідерландів і 
Швейцарії) вважає доцільним доповнення КК України новими видами 
покарань, які були б розраховані тільки на неповнолітніх, наприклад, 
молодіжний арешт, відшкодування завданих збитків тощо [5, с.303]. В 
Україні аналогом виховних заходів, дисциплінарних покарань, 
альтернативних санкцій та інших подібних за своїм змістом 
кримінально-правових засобів щодо неповнолітніх, які є альтернативою 
кримінальному покаранню, виступають примусові заходи виховного 
характеру, проте вони можуть бути призначені не тільки неповнолітнім 
замість покарання, але і особам (згідно із ч. 1 ст. 7-3 КПК України – 
старше 11 років), які вчинили суспільно небезпечне діяння до настання 
віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність (ч. 2 ст. 97 
КК України). Серед держав ЄС найменший перелік покарань щодо 
неповнолітніх передбачений кримінальним законодавством Болгарії. В 
цій східноєвропейській країні до неповнолітніх можуть бути застосовані 
всього три види покарань: позбавлення волі, громадська догана та 
позбавлення права займатися певною професією або діяльністю [1, с.58-
59]. Цей перелік видається занадто обмеженим. 
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Аналіз зарубіжного досвіду діяльності системи виконання покарань 
надав можливість зробити висновок про процес удосконалення 
відбування покарання. Що підкреслює про тенденцію до пом‘якшення 
умов тримання засуджених, що знаходять свій прояв у створенні 
нормальних санітарно-гігієнічних умов, використанні педагогічних і 
психологічних заходів і методів впливу на засуджених, опрацюванні і 
здійсненні на практиці певних програм соціальної терапії, організації 
дозвілля. У комплексі все це покликане сприяти виправленню 
неповнолітніх правопорушників, їх ресоціалізації.  
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Економічні зміни, що відбулися в Україні за останні роки, 
потребують перегляду деяких поглядів, положень, рекомендацій та 
висновків щодо правового регулювання праці засуджених до 
позбавлення волі. Аналіз сучасних правових норм кримінально-
виконавчого законодавства, які регулюють працю засуджених, показує, 
що деякі правові норми відносяться до галузі трудового права, а інші  є 
нормами кримінально-виконавчого права, що зумовлено особливостями 
праці засуджених.  

Специфічна властивість праці засуджених – це те, чим ця праця 
відрізняється від праці вільних громадян, і ця різниця пов‘язана з 
регулюванням відповідних правовідносин кримінально-виконавчим 
правом. Умови праці, які ні чим не відрізняються від умов праці 
вільних громадян, виступають як загальні, регулюючись трудовим 
законодавством. 

До 8 квітня 2014 року засуджені до позбавлення волі були 
зобов‘язані працювати, але відповідно до зміни, яку було внесено до 
ст.118 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі  КВК), 
обов‘язковість праці засуджених замінено на право засуджених 
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працювати. Також внесено законодавчі зміни щодо умов оплати праці 
засуджених в частині перерахування коштів на їх особові рахунки та 
порядку відшкодування засудженими витрат за надані їм комунально-
побутові та інші послуги. Суттєвих змін теж зазнали умови пенсійного 
забезпечення засуджених до позбавлення волі [1]. 

На даний час, згідно зі ст. 120 КВК України праця осіб, засуджених 
до позбавлення волі, оплачується відповідно до її кількості і якості [2]. 
Форми і системи оплати праці, розцінки встановлюються нормативно-
правовими актами Міністерства юстиції України [3]. 

У 2014 році до оплачуваних робіт на 88 промислових та 
11 сільськогосподарських підприємствах установ виконання покарань, у 
138 майстернях установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, на 
роботах по їх господарському обслуговуванню, а також на 
контрагентських об‘єктах залучалося 20,4 тисячі засуджених, що 
становить 51,6 % від працездатних засуджених  [4, с. 4]. 

Слід зазначити, що більшість працездатних засуджених не володіє 
необхідними професіями і робочими навичками та потребує постійної 
професійної підготовки і навчання. Відсутність у засуджених необхідної 
кваліфікації призводить до того, що продуктивність їх праці майже у 
4 рази менша, ніж у середньому в промисловості України, а 
середньомісячна зарплата засуджених у 2014 році становила лише 
460,9 грн. (при цьому розцінки на виготовлення продукції 
розраховувалися виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законодавством) [4, с. 5]. 

У своїй більшості працездатні засуджені залучаються до суспільно-
корисної праці на підприємствах установ з урахуванням наявних 
виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, 
працездатність, стан здоров‘я та спеціальність [4, с. 6]. 

Згідно з п. 1.4. Порядку організації виробничої діяльності та 
залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах 
виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної 
кримінально-виконавчої служби України праця засуджених на 
підприємствах установ організовується з додержанням правил охорони 
праці, техніки безпеки та виробничої санітарії [5]. 

Праця є одним з основних засобів впливу на засудженого та 
важливим важелем виправлення та ресоціалізації. Її важливість 
пояснюється тим, що праця у місцях позбавлення волі розглядається як 
позитивний елемент виправлення, професійної підготовки та управління 
установою. Загальновизнаною є думка про те, що праця є важливим та 
сильним засобом впливу на особу, її свідомість та спосіб життя [6, с. 82]. 
Тому нормативні акти передбачають необхідність залучення 
засудженого до праці, намагаючись за допомогою праці та інших засобів 
досягти таких позитивних змін в його особистості, які сприяють 
засудженому свідомо відновлювати соціальний статус, повернутися до 
самостійного соціально-нормативного життя в суспільстві. 
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Міжнародні стандарти поводження із засудженими вимагають 
також, щоб праця, яка доручається ув‘язненим, сприяла підтриманню 
або підвищенню здатності засуджених забезпечувати собі засоби для 
нормального існування після звільнення  [7, с. 47]. 

Слід зазначити, що усі заходи та гарантії щодо виконання трудових 
обов‘язків засудженими повинні відповідати аналогічним заходам, які 
встановлені для осіб, що знаходяться на волі. 

Список використаних джерел: 
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Деякі аспекти мотивації злочинної поведінки міліціонерів 

 
Боднар В.Є., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 
підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 

 
Розкрити детермінанти злочинів співробітників міліції у сфері 

службової діяльності неможливо, якщо не торкатися мотивів, які 
обумовили їх кримінальну поведінку. З‘ясування мотиву відповідає на 
питання, чому людина вибрала саме цей варіант поведінки. Не 
звертаючи увагу на деякі відмінності, можна сказати, що в юридичній 
літературі мотив розглядають як безпосередній чинник злочину і 
розуміють під ним внутрішнє спонукання, яким керується людина, коли 
скоює злочин [1, с. 40].  

Отже, в мотиві відбиваються особливості особи злочинця, умови її 
формування та ситуацій, в яких виникла злочинна поведінка. Саме тому 
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виявлення мотивів злочинної поведінки міліціонерів є важливою 
складовою дослідження.  

Проведене нами дослідження дає змогу виокремити чотири види 
мотивів злочинів, виходячи із особливостей антисоціальної 
спрямованості особи злочинця та співвідношення об‘єктивного і 
суб‘єктивного в детермінації злочинної поведінки міліціонерів: 

відомчо-корпоративні;  
корисливо-злочинні; 
морально-деформовані; 
ситуативні.  
Така класифікація дозволяє виявити джерела мотивації, відповісти на 

питання, яким чином криміногенний вплив включається в механізм 
конкретної злочинної поведінки, та визначити першочергові заходи для 
проведення цілеспрямованої профілактичної роботи [2, с. 194-195]. 

Відомчо-корпоративні мотиви пов‘язані як з недоліками 
функціонування всієї правоохоронної системи, так і почуттями 
колективізму, які завжди віталися в будь-якому соціумі. Особливістю 
цієї мотивації є впевненість співробітників міліції в тому, що 
правопорушення, на які вони йдуть у своїй службовій діяльності, 
«необхідні для блага суспільства і держави або якимось чином 
виправдані їхніми інтересами» [2, с. 438].  

Корисливо-злочинні мотиви. В останні роки відмічається тенденція 
до неухильного зростання корисливих мотивів службових злочинів за 
рахунок погіршення матеріального становища співробітників міліції та 
деформації їхніх ціннісних орієнтацій. Можна погодитися з думкою, що 
«посилання на корисні засади ширше, ніж посилання тільки на корисні 
мотиви» [3, с. 132]. В основі цієї мотивації лежать користолюбство, 
прагнення наживи, зажерливість, все затьмарююча влада грошей чи 
матеріальних цінностей, невгамовна спрага накопичення тощо. Ці 
мотиви притаманні тим службовим злочинам співробітників міліції, які 
скоюються в силу корисливих спонукувань або з корисливими цілями.  

Морально-деформовані мотиви характеризуються негативним 
ставленням особи до загальнолюдських цінностей, державних 
інституцій, економічного ладу тощо. В їх основі лежать виокремлені 
ціннісні орієнтації та незадоволені соціальні потреби при відсутності 
якихось інтересів позитивного плану. Тут простежується чітко виражена 
антисуспільна спрямованість особи, її переконаність у правильності 
своїх принципів, яка іноді доходить до фанатизму, а також ретельна 
продуманість методів злочинної діяльності. Особи з такою мотивацією 
можуть виступати в ролі лідерів або активних учасників організованих 
злочинних угрупувань. 

Варто мати на увазі, що моральній деформації співробітників міліції 
сприяє тотальна криза в Україні, яка породила в небачених раніше 
масштабах такі негативні явища, як розшарування суспільства на надто 
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бідних і надто багатих, зневіру більшості громадян у майбутнє, втрату 
поваги до влади, корупцію, організовану злочинність, вбивства на 
замовлення тощо. У науці така ситуація дістала назву соціальної аномії.  

Ситуативні мотиви. Якщо попереднім різновидам мотивів 
притаманна чітко виражена ідейна та моральна деформація особи, що 
характеризується загальною спрямованістю на реалізацію своїх 
«принципів» або задоволення корисливих чи інших ницих потреб, то 
для ситуативного типу визначальну роль відіграє конкретна життєва 
ситуація. Стосовно працівників міліції, які вчинили злочини, ситуація 
найчастіше не просто несе в собі риси суперечливості між сущим і 
належним, а має гостроконфліктний характер. Негаразди на роботі, 
образи, погрози, провокації, складна обстановка в сім‘ї, навіть 
випадковий збіг несприятливих життєвих обставин можуть слугувати 
спонукою до вчинення службового злочину. 

На завершення аналізу проблем мотивації злочинної поведінки 
міліціонерів доречно зробити наступні висновки. По-перше, наведена 
класифікація мотивів носить у певній мірі умовний характер і не 
охоплює всього різноманіття особистісних властивостей співробітників, 
які вчинили злочини у сфері службової діяльності. Можуть бути і 
перехідні типи у вигляді варіацій із названих. До того ж, будь-яка 
класифікація не може бути придатною для всіх нюансів людської 
поведінки. Однак практична цінність типології полягає в тому, що вона 
інтегрує особистісні якості злочинця, відображає їх сутність і дає 
орієнтири для оперативної профілактичної роботи. Тим самим 
створюються умови для вивчення конкретної особи, оскільки у 
загальному виявляється, в більшій чи меншій мірі, окреме і навпаки.  

По-друге, запобігання мотивоутворюючим чинникам злочинної 
поведінки співробітників міліції потребує подальшої наукової розробки 
задля створення ефективної системи профілактики службових злочинів 
в органах внутрішніх справ України. 
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СЕКЦІЯ 6. Криміналістика, судова експертиза 

 
Основні види поліграфічного захисту документів 

 
Канило М.І., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для  експертно-криміналістичних підрозділів 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Карпенко Н.Б. 

 
Підробка документів – родове поняття, що означає виготовлення 

підроблених документів шляхом повної фальсифікації документа або 
фальсифікації окремих його елементів. 

Документ, реквізити або утримання якого не відповідають 
дійсності, належить до підроблених документів.  Існує досить багато 
способів підробки документів, такі як підчистка, хімічне травлення 
тексту, дописка, додруківка, виправлення тексту, заміна частин 
документа, підробка підписів, відбитків печаток і штампів.  Кожен з 
цих способів має свої  розпізнавальні ознаки підробки.  Поряд з 
різними способами підробки документів існують також способи їх 
розпізнання. В даний час зроблені досить ефективні засоби і методи 
захисту документів від підробок. Але ніхто не застрахований від 
подібних випадків у будь-якій сфері суспільних відносин навіть за 
наявності спеціальних захисних знаків. 

Основні результати досліджень Технологічне поліграфічне 
обладнання, яке використовується при виготовленні сучасних 
документів, дозволяє застосовувати різноманітні способи друку - 
високий, плоский, глибокий та їхні різновиди [2; 3; 4; 6]. Дані способи 
друку залежать від взаємного розміщення друкуючих і пробільних (не 
друкуючих) елементів в процесі виготовлення документів. У формах 
високого друку друкуючі елементи, на які наноситься фарба, розміщені 
вище пробільних. При плоскому друці друкуючі й пробільні елементи 
практично знаходяться на одному рівні, а при глибокому - друкуючі 
елементи являють собою заглиблення, заповнені фарбою. Самі по собі 
вказані форми друку при виготовленні бланків документів 
використовуються рідко, але у поєднанні між собою - часто. 

Ускладненими різновидами такого поєднання може бути офсетний 
друк з ірисовим розливом фарб двох і більше кольорів, високий офсет, 
орловський друк, металографічний одно- і багатобарвний друк, одно- і 
багатобарвний мікродрук. Цим способом друку забезпечується більш 
високий рівень захисту документів, а тому варто розглянути ці види 
друку більш детально. 

Високий друк. При друкуванні цим способом кольорова речовина, 
попередньо нанесена на друкуючі елементи, переноситься під тиском на 
паперову основу, яка контактує з іншою друкарською формою. У 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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документах цей спосіб друку має такі характерні ознак: чітка границя 
надрукованих зображень і наявність слідів видавлювання фарби по краях 
знаків та слідів локальної деформації паперової основи, що утворилась 
через високий тиск на неї друкуючих елементів. На лицьовій стороні 
вона виявляється у вигляді заглиблень, а на зворотному боці - у вигляді 
рельєфних випуклостей. Найбільш зручно визначати деформацію паперу 
на зворотному боці документа. Ці ознаки, які утворились під дією тиску 
контактуючих поверхонь, властиві лише високому друку, але 
відображаються вони не завжди. Способом високого друку практично в 
усіх документах друкуються лише їхні серійні номери, які забарвлені 
двома і більше фарбами з плавними змінами кольорових відтінків. Це так 
звані ірисові розливи барв або райдужна оболонка друку. Друкуються 
номери і серії документів нумерувальними машинами. З метою 
підвищення рівня захисту документів, всередині друкуючих елементів 
кожного знака зроблені заглиблення, які утворюють на отриманих 
відбитках просвіти у вигляді конфігурації відповідної цифри, в штрихах 
якої вони і розташовані. 

Різновидом високого друку, який забезпечує одержання 
багатоколірних зображень на паперовій основі, є орловський друк, 
який технологічно досить складний, передбачає використання 
високотехнологічного обладнання, а тому підробити його практично 
неможливо. Характерними ознаками орловського друку, окрім 
перерахованих вище ознак високого друку, є точне сполучення 
тонких різнокольорових елементів зображення та відсутність 
розривів на тонких локальних ділянках при переході від однієї 
фарби до іншої. Тому відбитки, отримані способом орловського 
друку, мають дуже високий рівень захисту і відтворити їх іншими 
способами практично неможливо [6, с. 4-10]. 

Плоский друк. Відомо різні способи плоского друку, однак при 
виготовленні бланків документів найчастіше застосовується 
офсетний друк. Суть цього методу полягає в тому, що зображення на 
паперову основу наноситься не безпосередньо з друкуючої форми, а 
через проміжний еластичний вал. Тому у відбитках, отриманих 
способом офсетного друку, відсутній будь-який натиск, фарба в 
елементах зображень розподілена рівномірно, без згустків, а границі 
видрукуваних елементів букв і зображень менш чіткі, чим у 
високому друці. Способом офсетного друку друкуються переважно 
фонові сітки і текстові реквізити. 

З метою підвищення рівня захисту документів часто 
використовується ірисовий (райдужний) друк, який забезпечує поступову 
зміни кольору при переході від одного барвника до іншого. У 
підроблених документах різнокольорові елементи, зазвичай, наносяться з 
різних друкуючих форм, а тому мають місце ступеневі зміни кольору. 
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Різновидом офсетного друку може бути офсетний високий друк 
(сухий офсет, типоофсет), який об'єднує в собі елементи як високого, так 
і офсетного друку. При такому друці друкуючою формою виступають 
форми високого друку, а нанесення зображення на основу здійснюється 
як в офсетному друці, тобто через проміжний еластичний вал. Відбитки, 
отримані даним способом друку, характеризуються більш чіткими 
межами в порівнянні з офсетними відбитками, на них виявляються сліди 
видавлювання фарби, що має місце при високому друці, але згустки 
фарби і сліди тиску в місцях нанесення друкованих знаків відсутні. 
Переважно цим способом друкуються фонові сітки й інші реквізити 
документів з тонкими елементами зображення. 

Глибокий друк - це технологія, при якій фарба заповнює заглиблення, 
що утворюють друкуючі елементи, а друк здійснюється під великим 
тиском. При цьому папір вдавлюється в заглиблення друкуючих 
елементів, сприймає фарбу, яка утворює на папері рельєфний шар, 
товщина якого залежить від величини заглиблення друкуючих елементів. 

Різновидом глибокого друку є металографічний друк, який 
технологічно складний, відрізняється від інших сталістю, точним 
регулюванням режимів і застосуванням особливих матеріалів. Для 
металографічного друку характерні такі основні властивості: 
рельєфність зображень, яку легко виявити при оптичному 
збільшенні, висвітленні в боковому світлі та на дотик; чіткість 
виконання тонких елементів зображень. Даним способом друку, 
зазвичай, виконують елементи ручної і машинної графіки: портрети, 
стилізовані малюнки, гільйоширувальні рамки, розетки й орнаменти, 
текстові реквізити із застосуванням шрифтів різних розмірів і 
конфігурацій, а також інші оформлювальні елементи документів. 

З метою більшого захисту документів від підробки використовують 
спосіб багатобарвного металографічного друку, який характеризуються 
локальною зміною кольору в рельєфних лініях без їхнього розриву. 
Сучасна технологія дозволяє одержувати металографічні відбитки з 
подвійними і потрійними змінами забарвлення кольорів [6, с.53-149]. 

Способом глибокого друку виконуються, як правило, різного роду 
приховані зображення, що виявляються при огляді документа під певним 
кутом зору. При цьому, за рахунок розходжень у контрасті освітлення, 
виявляються буквені, цифрові або інші приховані зображення. При зміні 
орієнтування сторінки документа відносно спостерігача і джерела світла, 
такі зображення спостерігаються або темними на світлому фоні, або 
світлими - на темному фоні. Зазначений ефект реалізується за рахунок 
спеціального гравірування друкуючої форми, яку неможливо відтворити 
іншими способами. Ефективність такого захисту зумовлена високою 
точністю виконання захисних зображень, а також простотою контролю 
дійсності документів без використання спеціальних приладів. При 
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ксерокопіюванні сховані зображення або взагалі не видні, або, навпаки, 
стають чітко помітні при будь-якому напрямку спостереження. 

Як елемент захисту в купюрах грошей, використовується 
двосторонній друк або одночасний друк окремих елементів зображень, 
що співпадають. Однакові або подібні по конфігурації фрагменти 
орнаменту чи будь-яких інших зображень наносяться на лицьовій і 
зворотній стороні цінного паперу з точним розміщенням по місцю 
розташування. При вивченні документа на просвіт фрагменти зображень 
на лицьовий і зворотній стороні цілком співпадають і утворюють логічно 
завершені малюнки, абревіатури чи інші зображення. При цьому, не 
пофарбовані в окремих фрагментах елементи, здобувають кольорове 
забарвлення за рахунок відповідних елементів протилежних сторін. В 
окремих випадках зазначені зображення в цілому, або окремі їх 
елементи, виконуються спеціальною кольоровою речовиною з 
домішками люмінофору, що забезпечує їх світіння в ультрафіолетових 
променях [1, с.39-40]. 

Розповсюдженим елементом захисту найрізноманітніших документів 
є мікродрук, який може бути виконаний усіма відомими способами 
друку. Серед інших, найбільше поширення одержав багатобарвний 
глибокиймікродрук. Він являє собою, як правило, багаторазово 
повторювані тексти різного змісту чи цифрові реквізити, набрані з 
використанням дуже дрібних шрифтів, менше 0,4 мм. Використовується 
мікродрук у вигляді ліній відповідних граф, тонких ліній стилізованих 
малюнків, фонових зображень тощо [5, с.24-35]. 

У сучасних умовах широкого розповсюдження набули лазерні, 
матричні, струменеві знакодрукуючі пристрої, керовані ЕОМ, з метою 
одержання чорно-білих чи кольорових зображень. Ці технічні пристрої 
використовуються, в основному, для друку даних про власника 
документа, інколи - для нанесення окремих реквізитів документа. 

Розповсюдженим елементом захисту цінних паперів та документів, 
що посвідчують особу, є дублювання серійного номера методом 
перфораційного друку з використанням конусного перфоратора, або 
лазерного перфорування. Сторінка даних про власника документа, як 
правило, не перфорується. Перфораційний друк виявляється при огляді 
документа в минаючому світлі. 

Таким чином, сукупність окремих елементів захисту відповідного 
документа становить його систему захисту від підробки. Мірою захисту 
документа є рівень захищеності його від підробки, який прямо залежить 
від обраної системи захисту та кількості використаних елементів захисту, 
що повинні убезпечити його від повної чи часткової підробки. При 
повній підробці документа йому за допомогою різних дій надається 
видимість дійсного, при частковій - змінюється зміст реквізитів дійсного 
документа. Тому часткова підробка документа, на відміну від повної його 



 

104 

підробки, полягає не в створенні нового документа, а у внесенні в 
дійсний документ чітко визначених змін. 
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Способи підроблення паспорта – це система дій, направлених на 
виготовлення нового документа або внесення у справжній змін, із 
застосуванням технічного обладнання, матеріалів, використанням умінь 
та навичок підроблювача. 

Повне підроблення паспорта передбачає його виготовлення через 
повну імітацію справжнього, зміст якого не відповідає дійсності. 
Умовно виготовлення цілком підробленого паспорта можна поділити на 
2 етапи: 

виготовлення паспортної книжечки; 
внесення реквізитів. 
Аналіз криміналістичних джерел уможливлює визначити 

найпростішу класифікацію способів повного підроблення документів із 
засобами захисту: 

з використанням комп‘ютерної та копіювально-розмножувальної 
техніки; 

з використанням способів поліграфічного друку; 
з використанням інших способів отримання зображення (графічний 

або мальований, фотографічний). 
Підроблення з використанням комп‘ютерної та копіювально-

розмножувальної техніки. 
Серед загальних ознак, за допомогою яких можна виявити 

підроблення із використанням знакосинтезуючих пристроїв оргтехніки, 
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слід назвати такі: 1) спрощення малюнку захисної сітки; 2) нечітке 
зображення; 3) зниження контрасту зображень; 4) низька якість 
мікродруку; 5) забруднення пробільних елементів; 6) відсутність або 
імітація елементів захисту тощо. 

Підроблення з використанням способів поліграфічного друку є 
найскладнішим, оскільки полягає у виготовленні друкарських форм з 
метою отримання малюнку захисної сітки, типографічного шрифту та 
інших зображень, максимально наближених до оригіналу.  

Ступінь вираження ознак підроблення на бланках, віддрукованих з 
кліше, буде залежати від поліграфічної кваліфікації особи, яка його 
виготовляє, та від можливостей, які вона має. 

Підроблення паспорта з використанням інших способів отримання 
зображення (графічний або мальований, фотографічний способи) не 
трапляються, оскільки відтворення зображення супроводжується 
ознаками , які легко вказують на відмінність у якості такого документа. 

Повне відтворення паспорта потребує й підроблення серійного 
номеру, який наноситься перфоратором. Ознаки підробки: 1) нерівна 
лінія рядка; 2) нерівна відстань між отворами; 3) різний діаметр отворів; 
4) невідповідність стандартному шрифту букв та цифр тощо. 

Наступним видом підроблення паспорта є часткове. На сьогодні 
традиційно сформовані найбільш поширені способи часткового 
підроблення документів, а саме: 1) видалення тексту шляхом 
підчищення та зіскобу; 2) внесення нових записів через дописки, 
вставки, додруковування, домальовування, виправлення; 3) заміна 
частин документу: вклейка, заміна фотокартки та аркушів; 4) 
підроблення печаток і штампів; 5) підроблення підписів. 

Підчищення – це спосіб зміни початкового змісту документа 
внаслідок механічного видалення штрихів тексту шляхом стирання або 
зіскобу гострим предметом. 

Травлення – це спосіб зміни початкового змісту документа через дію 
хімічних реактивів на фарбувальну речовину з метою її руйнування або 
знебарвлення. 

Змивання – це спосіб зміни початкового змісту документа 
видаленням речовини штрихів з поверхні паперу за допомогою води, 
спирту, ацетону, хлороформу. При такому способі внесення змін повне 
видалення змісту тексту неможливе. 

Дописування – це спосіб зміни початкового змісти паспорта 
внесенням нових записів, знаків, штрихів. До ознак дописування 
належать наступні: 1) відмінні властивості фарбувальної речовини 
штрихів; 2) відмінність у поглинанні ІЧ та УФ променів штрихами; 3) 
відмінність структури штрихів через різницю за видом пишучого 
приладдя; різне розміщення дописаних знаків відносно основних; 5) 
ознаки маскування – повторне обведення штрихів; 6) відмінність ознак 
почерку; 7) ознаки уповільнення рухів. 
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Вклеювання – це спосіб зміни початкового тексту документа шляхом 
внесення коректив у середину слова чи цифрових записів. Ознаками 
вклеювання можуть бути: 1) неспівпадання малюнку захисної сітки 
вклеєних частин; 2) деформація паперу від клеючої речовини; 3) 
люмінесценція клеючої речовини по периметру вклеєних частин; 4) 
нерівна лінія рядка; 5) порушення інтервалів між буквами. 
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Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із 
застосуванням вибухових речовин і вибухових пристроїв 

 
Ляшенко О.М., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС  
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Сокиран М.Ф. 
 

Одним із найважливіших завдань, що постає перед правоохоронними 
органами незалежної держави Україна, є боротьба з незаконним 
поводженням з вогнепальною зброєю, боєприпасами, вибуховими 
речовинами і вибуховими пристроями, а також із злочинами, що 
вчинюються із застосуванням названих об'єктів, у тому числі й 
випадками кримінальних вибухів. З початку 90-х років в Україні значно 
збільшилась кількість злочинів, пов'язаних із вбивствами, нанесенням 
тілесних ушкоджень, бандитизмом, захопленням та викраденням 
транспортних засобів, зокрема літаків, диверсіями, терористичними 
актами і особливо злісним хуліганством. При цьому значно ускладнилися 
способи, технічні засоби, знаряддя вчинення злочинів. 

Серйозною загрозою для сучасного суспільства є тероризм та інші 
злочини, під час вчинення яких застосовуються як знаряддя злочину 
вибухові речовини і пристрої. Злочини, які вчинюються із застосуванням 
вибухових речовин і вибухових пристроїв, відрізняються особливою 
жорстокістю, направлені проти життя людей, їх майна, спричинюють 
суттєву моральну і політичну шкоду, ускладнюють оперативну ситуацію 
в Україні. 

У цих складних умовах результативність розкриття та розслідування 
подібних злочинів безпосередньо пов'язана з розвитком криміналістичної 
науки, що дає можливість впровадження природничих та технічних 
даних у сферу судочинства. Удосконалення діяльності правоохоронних 
органів у вказаному напрямку можливе за умови максимального 
використання сучасних досягнень криміналістичної техніки і подальшого 
вдосконалення і збагачення криміналістичних методик. 
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Серед криміналістичних вчень, що привертають велику увагу 
теоретиків та практиків, чільне місце займає вчення про криміналістичну 
характеристику злочинів, без якої методика розслідування, як розділ 
науки, в певному відношенні втрачає сенс, нерідко перетворюючись в 
набір не завжди взаємопов‘язаних практичних рекомендацій. 

У криміналістичній літературі існують різні підходи до визначення 
цього поняття. 

На думку Р.С. Бєлкіна, криміналістична характеристика злочину - 
«абстрактне наукове поняття, результат наукового аналізу певного виду 
злочинної діяльності (виду або роду злочину), узагальнення його типових 
ознак і особливостей» [1, с. 317]. Криміналістична характеристика 
злочину містить характеристику типової вихідної інформації; систему 
даних про способи вчинення і приховування даного виду (роду) злочинів 
і типових наслідків його застосування; характеристику особливостей 
обставин, що підлягають встановленню і дослідженню по даній категорії 
кримінальних проваджень, і типових версій; вказівки на особу 
потенціального злочинця, вірогідні мотиви і мету злочину, особу 
ймовірного потерпілого і його характеристику; опис типових для даного 
виду злочинів обставин, що сприяють його вчиненню. 

І. А. Возгрін інакше підійшов до вирішення цього питання. На його 
думку, криміналістична характеристика злочинів "являє собою опис 
стану та особливостей боротьби з різними категоріями злочинних дій» [2, 
с.9]. Останнім часом І. А. Возгрін прийшов до висновку, що структура 
криміналістичної характеристики повинна включати такі елементи: 1) 
характеристика вихідної інформації; 2) відомості про предмет 
злочинного посягання; 3) дані про способи приготування, вчинення і 
приховування злочинів і типових наслідків злочинних дій; 4) відомості 
про типові особистісні особливості злочинців і потерпілих; 5) узагальнені 
дані про найбільш розповсюджені мотиви злочинів [3, с. 25]. 

Детально проаналізувавши ряд висловлених у криміналістичній 
літературі думок, не можна не погодитися з Р.С. Бєлкіним в тому, що 
спільним у представників різних точок зору на криміналістичну 
характеристику злочину є: а) типові слідчі ситуації, під якими 
розуміється характер вихідних даних; б) спосіб вчинення злочину; в) 
спосіб приховування злочину, маскування; г) типові матеріальні сліди 
злочину та ймовірні місця їх виявлення; д) характеристика особи 
злочинця; е) обстановка злочину (місце, час та інші обставини) [4, с. 179]. 

Іншими словами, криміналістичну характеристику злочину можна 
уявити як сукупність даних про злочин, які сприяють його розкриттю. 
Таким чином, вона включає будь-які обставини злочину, а також факти, 
пов'язані з ним і такі, щополегшують досудове розслідування. Як видно з 
визначень криміналістичної характеристики злочину, вона складається з 
ряду елементів. Все їх різноманіття піддається науковій систематизації. 
Найбільш загальною логічною підставою такого поділу є елемент складу 
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злочину. Складові криміналістичної характеристики відображають дані 
про об'єкт посягання, спосіб, місце, час, інші обставини об'єктивної 
сторони злочину, особи злочинця, його зв'язках та відносинах з 
потерпілими, про характерну мотивацію вчиненого. При розслідуванні 
різних видів злочинів домінуюче значення набувають відповідні 
елементи криміналістичної характеристики злочину. Наприклад, при 
розслідуванні вбивств виключно велика роль таких елементів, як вид 
місця події (житло потерпілого чи іншої особи, відкрите місце в межах 
населеного пункту, або поза ним тощо.); вік, статева приналежність 
потерпілого; час, місце, спосіб убивства, характер і кількість завданих 
тілесних ушкоджень; супутні вбивству дії злочинця (зокрема 
розчленовування, приховування трупа); стать, вік, риси характеру, інші 
характеризуючі дані винного; його зв'язки і відносини з потерпілим 
(родинні, дружні, приятельські, нейтральні, ворожі відносини); мотив 
вбивства. 

Сукупність ознак, що утворюють криміналістичну характеристику 
досліджуваних нами злочинних діянь, включає в себе: способи 
підготовки, вчинення та приховування злочину; особливості особи 
виконавця, організатора і посередника; особливості особи потерпілого  
(об'єкта злочинного посягання); обстановки місця злочину; особливості 
слідів та їх взаємозв'язків; характеристику пошкоджень і заподіяної 
матеріальної шкоди; інформацію, пов'язану з видом, розміром 
винагороди та способами її передачі виконавцям у разі «замовного» 
вибуху. 

Встановивши які-небудь елементи криміналістичної характеристики, 
слідчий намагається використовувати їх для встановлення інших даних 
про злочин. 

Таким чином, поняття криміналістичної характеристики з моменту 
свого виникнення розглядалося як сукупність конкретних ознак і 
властивостей злочинів, що мають значення для їх розслідування. У більш 
пізніх публікаціях переважає розуміння криміналістичної 
характеристики як «системи інформації», «системи об'єктивних даних 
про злочинне діяння». Так, в останніх роботах А.Н. Колесніченко 
визначає криміналістичну характеристику злочину як «систему 
відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів 
даного виду, що відображають закономірні зв'язки між ними і які 
слугують побудовою слідчих версій і їх перевірки для вирішення 
конкретних завдань розслідування» [5, с. 112]. 

Слід зазначити, що в процесі розслідування злочинів істотне значення 
часто має не тільки виявлення ознак злочину, але і ряд інших даних, що 
стосуються обставин різного характеру, які і не входять до складу 
злочину, але нерідко відіграють істотну роль у визначенні напрямку 
розслідування, викриття винних та інших важливих моментів 
кримінального процесу. 
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До злочинів, пов'язаних із застосуванням ВВ і ВУ, відноситься ряд 
злочинів проти життя та здоров'я, вчинюваних загальнонебезпечним 
способом, а також злочини проти громадської безпеки, безпосереднє 
вчинення яких здійснюється тільки шляхом приведення в дію вибухового 
пристрою або установки (закладки) такого пристрою. Крім того, дану 
групу злочинів об'єднує подібний порядок утворення матеріальних і 
ідеальних слідів, характер і властивості цих слідів, подібні типологічні 
криміналістично значущі риси осіб, які вчиняють аналізовані злочини, їх 
злочинні мотиви. 

Більшість авторів стверджує, що в принципі елементи 
криміналістичної характеристики підлягають встановленню у 
кримінальному процесі і більшість з них розглядається як обставини, що 
мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. 
Відразу треба відзначити, що, погоджуючись з цими міркуваннями, ні в 
якій мірі не слід вважати, що необхідність предмета доказування в якості 
процесуальної категорії, що визначає основні завдання розслідування, 
відпадає. Крім того, необхідно мати на увазі, що зміст предмета 
доказування у своїй основі визначається кримінально-правовою 
характеристикою злочину. 

На основі вищевказаних міркувань і загальноприйнятого в літературі 
уявлення про елементи криміналістичної характеристики, а також з 
урахуванням результатів проведеного нами вивчення і узагальнення 
судової практики, структура криміналістичної характеристики злочинів, 
пов'язаних із застосуванням вибухових речовин і вибухових пристроїв 
складає: спосіб вчинення та приховування злочину; характеристика 
знарядь і засобів, що застосовуються при вчиненні злочину; особливості 
механізму слідоутворення; характеристика особи злочинця; 
характеристика об'єктів посягання. 

Знання і використання відомостей криміналістичної характеристики 
злочинів пов‘язаних з вибухами сприятиме подальшому вдосконаленню 
діяльності з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень 
даної категорії. 
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Кров як джерело слідів запаху людини 
 
Охота В.В., курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців 
для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри Волошин О.Г. 
 

В теперішній час в системі МВС України все більше уваги 
приділяється розвитку нової галузі криміналістичних досліджень – 
одорології. В Експертній службі МВС України є лабораторії по 
дослідженню слідів запаху людини, які успішно працюють декілька 
десятків років. Результати проведених експертних досліджень мають 
високу ступінь достовірності і, відповідно, доказове значення в суді. 

Криміногенна обстановка в нашій державі продовжує залишатися 
складною. Негативні тенденції росту злочинності, особливо її 
насильницької форми, примушують правоохоронні органи вести пошук 
нових засобів та методів в попередженні і розслідуванні кримінальних 
правопорушень. Об‘єднання  зусиль слідчих та експертно-
криміналістичних підрозділів при розслідуванні тяжких злочинів проти  
життя і здоров‘я особи є нагальною потребою сьогодення. Розширення 
практики використання запахової інформації з місця події безумовно 
сприяє підвищенню ефективності розслідування кримінальних 
правопорушень. 

Одорологічна експертиза проводиться з метою отримання доказів по 
кримінальним правопорушенням, зокрема: 

встановлення наявності слідів запаху особи, що перевіряється, на 
предметах, знайдених на місці події; 

встановлення наявності слідів запаху однієї і тієї ж людини на 
предметах, вилучених з різних місць подій; 

встановлення наявності слідів запаху потерпілого на предметах, 
вилучених у злочинця і інших осіб. 

Вирішення зазначених завдань дозволяє встановити та довести 
причетність до вчинення злочину конкретної особи. 

Проблемою одорологічних досліджень займалися такі науковці, як: 
Аверьянова Т.В.,  Вінберг А.І., Кириченко А.А., Касін В.А., Туманов 
А.К., Салтевський М.В., Собко Г.М., Старовойтов В.І., Сулімов К.Т. 

Відомо, що найбільш розповсюдженим джерелом запаху є людина. 
А.І. Вінберг зазначає: «Запах исходит от любого человека. Он 
индивидуален: эта индивидуальность определяется специфическими 
особенностями кожных, потовых, сальных и эндокринных желез». Запах 
людини складається із сукупності «набору» речовин, до яких варто 
віднести: а) власні запахи людини, пов‘язані з фізіологічною діяльністю 
різних залоз, захворюваннями окремих органів, дієтою; б) запахи, 
внесені предметами туалету і гігієни (мило, парфуми, креми тощо); і в) 
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запахи, пов‘язані з побутовими і професійними умовами. Внаслідок 
змішання цих компонентів утворюється запах конкретної людини.  

В останній період широкого розповсюдження набули дослідження, 
пов‘язані зі слідами крові та їх запаху. 

Кров – рідка тканина, що заповнює артерії, вени і капіляри людини. 
Складається з прозорої, блідо-жовтої плазми (сироватки) і наявних в ній 
формених елементів: еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, які несуть у 
собі генетично обумовлену інформацію. 

В результаті вчинення правопорушень кров може залишатись на тілі 
та одязі злочинця, знаряддях злочину, різних предметах на місці події.  

Кров містить індивідуалізуючі організм пахучі речовини в найбільш 
чистому початковому їх вигляді. Ці речовини стають джерелом 
неповторного особистого запаху суб‘єкта, його біологічним 
«паспортом». Про це свідчить впевненість, з якою собаки-детектори 
об‘єднують запах, зібраний з крові, з пахучими пробами, взятими з 
різних ділянок шкіри людини, що підозрюється у вчиненні 
правопорушення. Сприйняття собаками-детекторами особистого запаху 
із слідів крові не виключалось і при змішуванні крапель крові з такою ж 
самою кількістю крові іншої людини чи тварини (в процесі 
експерименту змішували кров  людини з кров‘ю великої рогатої худоби, 
свині, птахів). Накладення слідів парфумерних або виробничих запахів 
також не перешкоджало проведенню ідентифікації особи по пахучих 
слідах з її крові. Виявлення індивідуалізуючого фактора в слідах крові 
людини стало певною віхою у оформленні та становленні одорології, 
зробило джерело пахучих слідів унікальним і найважливішим об‘єктом 
ольфакторного аналізу.  

Науковці приділяють слідам крові особливу увагу з кількох причин: 
внаслідок їх унікальної інформативності – в слідах крові знаходиться 

повний комплекс даних ольфакторної характеристики людини, крім 
того, сліди крові порівняно легко виявляються при проведенні різних 
слідчих (розшукових) дій; 

через природну здатність слідів крові, що висохли, роками 
утримувати в своїй структурі пахучі елементи; 

кров є самим чистим, звільненим від зовнішніх чинників,  джерелом 
пахучих слідів суб‘єкта і використовується для отримання повноцінних 
порівняльних зразків для судового дослідження ольфакторним методом. 

Зазначені властивості забезпечують можливість ідентифікувати 
особу по індивідуальному запаху зразків його крові. В якості джерела 
індивідуалізуючих речовин перевіряли ефективність використання як 
плям висушеної крові, так і зволожених зразків крові. 

Спроби виявлення зразків висушеної крові (плями на тканині, окремі 
частки) ольфакторним методом із застосуванням собак-детекторів  при 
проведені експериментів закінчилися безрезультатно. Їх використання 
для ідентифікації ольфакторним методом виявилося можливим лише 
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при зволоженні зразків крові. Однак при роботі з рідкою чи зволоженою 
кров‘ю появились ускладнення, пов‘язані з гниттям зразків крові при їх 
герметизації в кімнатних умовах. Використання цілісних зразків крові як 
джерел індивідуалізуючих речовин в ольфакторних дослідженнях 
виявилось небажаним також через ризик їх забруднення під час 
обнюхування собаками. Дана обставина в випадку обмеженої кількості 
крові робить неможливим медико-біологічне дослідження після 
ольфакторного тестування цих зразків. 

Для вирішення ідентифікаційних завдань було обрано спосіб 
переведення в газоподібний стан летких речовин з наступною їх 
конденсацією на охолодженій поверхні, знайомий в фізико-хімічних 
дослідах як метод «холодного пальця». Спосіб базується на посиленні 
летучості пахучих речовин при підвищеній температурі, їх здатності 
накопичення в процесі конденсації на охолоджених поверхнях та 
стійкості індивідуалізуючих людину компонентів в достатньо широкому 
діапазоні температур. 

Для проведення таких досліджень було розроблено прилад – збирач 
пахучих слідів, вироблений з хімічного термостійкого скла. Кожен 
збирач складається з двох частин, з‘єднаних вакуумним шліфом та 
гумовою прокладкою - випаровувача і розміщеного над ним 
холодильника. 

Випаровування характерних для людині речовин виявилось 
можливим при підігріванні плям крові до 40 градусів за Цельсієм в  
умовах вакууму  при зволоженні зразків дистильованою водою чи 
проточною водою. 

Розроблена методика вилучення та дослідження пахучих речовин з 
плям крові передбачає наступні дії. Фрагмент плями на тканині 
поміщають в очищену від пахучих речовин кювету із алюмінієвої 
фольги, яку виготовляють для запобігання забруднення приладу від 
крові. Очищення кювети проводять в сухоповітряному стерилізаторі  
при температурі 120-180 градусів за Цельсієм протягом 15 хвилин. 
Зразок крові розмочують в декількох краплях (0,1 мл) води. Для 
прискорення процесу часточки крові розминають пінцетом. Потім 
кювету із алюмінієвої фольги з підготовленим препаратом крові 
поміщають на дно ємності збирача. Випаровувач з‘єднують з 
охолоджувачем приладу, і ємність охолоджувача заповнюють рідким 
азотом або іншим холодоагентом. Із збирача, використовуючи масляний 
насос, відкачують повітря і поміщають нижню частину збірника 
пахучих слідів на водяну баню. 

При підвищені температури сорбційна ємність колоїдного розчину 
крові, який містить пахучі речовини, знижується, рівновага 
співвідношень між концентрацією речовин, сорбованих в твердій та 
рідкій фазах, і концентрацією цих речовин в газоподібній фазі 
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зміщується в боки їх випаровування.  Процес випаровування та 
конденсації зразка пахучих речовин займає, в середньому, 10-15 хвилин. 

По ходу випаровування холодоагент додають в охолоджувач 
збірника пахучих речовин. Після їх виділення збирач знімають з водяної 
бані і, обережно відкриваючи кран, повільно підвищують тиск в 
пристрої, повільно заповняючи його атмосферним повітрям. Після цього 
охолоджувач від‘єднують від випаровувача, залишки азоту зливають в 
дюар, а зібрану в вигляді інею воду та пахучі речовини переносять 
протиранням на шматочки тканини, які після цього герметизують в 
скляних банках. Всі маніпуляції по підготовці препаратів крові, 
виділенню із них індивідуалізуючих суб‘єкта пахучих речовин 
виконують з дотриманням умов, що забезпечують захист зразків крові та 
виділених пахучих речовин від сторонніх забруднень (пробопідготовку 
проводять в витяжній шафі з використанням гумових рукавичок та 
пінцетів як захисних засобів). Отриманні проби пахучих речовин відразу 
ж або протягом 5 років (експериментально встановлений термін) 
використовують при проведенні ольфакторного дослідження.   

Даний спосіб та винайдений прилад виділення пахучих речовин 
(збирач пахучих слідів) дозволили підвищити ефективність 
використання слідів крові як традиційно важливого об‘єкта судово-
біологічних досліджень.  
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Сучасний  стан судового  правознавства , основні напрямки його 

розвитку 
 

Білик М.А., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для  експертно-криміналістичних підрозділів НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Карпенко Н.Б. 
 

У сучасний період судове почеркознавство являє собою 
високорозвинену предметну галузь криміналістики. Характерним є 
подальший активний розвиток теоретичних засад судового 
почеркознавства, експериментальних розробок , узагальнень практики 
,удосконалення  існуючих методик і створення нових , більш 
ефективних методів експертного дослідження почерку. Центральним 
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теоретичним питанням судового почеркознавства, правильне вирішення 
якого забезпечує надійність почеркознавчої експертизи, є питання про 
індивідуальність і сталість почерку кожної людини. Основним 
дослідницьким моментом у цьому питанні є науково обґрунтоване 
встановлення механізмів формування почерку конкретної людини. 
Важливо відзначити, що підґрунтям формування почерку є навички, які 
формуються в результаті систематичних вправ особи в письмі - 
починаючи з навчання письму взагалі і сприяють утворенню системи 
вироблених рухів, котра дає можливість виконувати рукопис швидко, 
скорописом, не контролюючи безпосереднє виконання кожної літери, 
цифри та їх елементів. У період від накреслення окремих письмових 
знаків до утворення все більш стійких умовно-рефлекторних зв'язків 
письма на формування почерку індивідуума впливає безліч чинників, 
обумовлених його психічними та фізичними особливостями та умовами 
навчання. З часом у почерку людини утворюються некеровані 
рефлекторні відхилення, які в сукупності та в різноманітних поєднаннях 
складають неповторний для кожної особи динамічний стереотип, що 
обумовлює неповторність і сталість почерку кожної людини. Щоправда, 
з роками у динамічному стереотипі відбуваються деякі зміни, але вони 
істотно не впливають на феноменальну індивідуальність почерку. У 
процесі більш ніж сторічного розвитку судового почеркознавства були 
науково досліджені закономірності письма і почерку на основі різних 
наук, що сприяло створенню наукової теорії почеркознавчої експертизи, 
яка базується на даних фізіології, невропатології, психології, психіатрії, 
статистики тощо, утворюючи цілісну систему знань про почерк як об'єкт 
ідентифікаційного дослідження. За цей час сформувалися природничо-
наукові основи почеркознавства, понятійний апарат у галузі теорії та 
практики почеркознавчої експертизи, постійно удосконалювались 
система ознак почерку, критерії оцінки їх суттєвості та ідентифікаційної 
значущості, ґрунтовно вивчено питання стабільності ознак почерку та 
його змін, що виникають під впливом природних і штучних факторів, 
зокрема у зв'язку з віком, під впливом різних захворювань, умов 
написання, за навмисної зміни почерку особою тощо.  Слід також 
зазначити, що в різних країнах, у тому числі - і в Україні - розроблено 
методики дослідження складних почеркових об'єктів, а саме: записів 
обмеженого обсягу, цифрових і стилізованих записів, підписів від імені 
осіб похилого та старечого віку, текстів, виконаних зміненим почерком, 
не звичною до письма рукою, ногами, зубами тощо.   На особливу увагу 
заслуговують розроблені основні положення теорії та методики 
почеркознавчої діагностики, яка виділилась у самостійний напрям 
почеркознавства. За результатами проведених експериментальних 
досліджень розроблено класифікації негативних факторів, 
діагностичних ознак та їх комплексів, характерних для тієї чи іншої 
групи впливів, виділено та систематизовано ознаки почерку, які 
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найбільш піддаються зміні в незвичних умовах письма, і такі, що 
залишаються незмінними або ж змінюються незначно, для різних груп 
негативних факторів. 

Почеркознавча експертиза дозволяє вирішувати ідентифікаційні та 
неідентифікаційні завдання, які виникають у кримінальному та 
цивільному судочинстві. 

Ідентифікаційні завдання пов'язані із встановленням конкретного 
виконавця тексту чи підпису або з вирішенням питання про виконання 
однією особою різних текстів, окремих фрагментів тексту, підписів, 
тексту і підпису тощо. Класифікаційні завдання передбачають 
установлення за почерком властивостей особи, характерних для певних 
груп осіб, що дає можливість отримати відомості про виконавця записів 
у разі відсутності певної підозрюваної особи з метою висування та 
перевірки розшукових версій і звуження кола можливих виконавців 
рукопису. Відомості про кореляційну залежність між фізіологічними 
властивостями особи і почерком дозволяють вирішувати класифікаційні 
задачі: встановлення статі виконавця рукопису, його віку, загальної 
соціально-демографічної характеристики тощо. Діагностичні завдання 
передбачають отримання відомостей про зовнішню обстановку письма 
та внутрішній стан того, хто писав. На підставі встановлених 
залежностей почерку в момент виконання рукопису від різних 
психофізіологічних факторів можуть встановлюватись факти навмисної 
зміни почерку, виконання рукопису за відсутності зорового контролю, в 
хворобливому стані, стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння тощо  
Використовуючи під час доказування висновки експерта-почеркознавця, 
необхідно мати на увазі, що категоричні ідентифікаційні висновки 
можуть розглядатися як встановлення достовірних фактів про наявність 
або відсутність тотожності. 

Висновки експертів-почеркознавців щодо класифікаційних та 
діагностичних завдань мають імовірний характер і можуть 
використовуватись як аргументи лише в тих випадках, коли відсутні 
істотні суперечності між ними та іншими доказами у справі. Як видно з 
наведеного, високий рівень розвитку судового почеркознавства не 
означає, що вже не існує проблем, які потребують розвязання. Такі 
проблеми існують і їх вирішення буде сприяти подальшому 
удосконаленню як теоретичних засад судового почеркознавства, так і 
практики проведення судово-почеркознавчої експертизи. 

  На завершення необхідно підкреслити, що кожний почерк за будь-
яких змін завжди залишається індивідуальним, зберігає притаманну 
даній особі в певний період її життя сукупність ознак, достатніх для 
графічної ідентифікації. Тому велике практичне значення для 
почеркознавства мають ознаки почерку, які в сукупності є основою 
формування висновків експерта. 
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СЕКЦІЯ 7. Кримінальне право 

 
Принципи дії закону про кримінальну відповідальність в просторі 

(територіальний, громадянства, універсальний, реальний 
принципи) 

Максимова А.С., студент навчально-наукового інституту заочного 
навчання НАВС 
Наукови керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кісілюк Е.М.  
 

Актуальність теми ― Дія закону про кримінальну відповідальність в 
просторі‖  пояснюється тим, що вона порушує питання застосування 
закону. Закону, який визначає покарання, громадську небезпеку тої чи 
іншої особи. 

Питання щодо вдосконалення принципів дії закону про кримінальну 
відповідальність в просторі розглядаються у працях як вітчизняних так і 
зарубіжних вчених серед яких хотілося б відзначити: І. Бліщенка, Я. 
Броунлі, В. Дурденевського,  Ю. Дьоміна, А. Кібальніка, Д. Левіна, Ф. 
Мартенса, О Моісеєв К. Сандровського, С. Волкотруба, В. Гуменюка, В. 
Репецького,В Навроцького. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі 
означає можливість чи неможливість застосування закону про 
кримінальну відповідальність (у цілому та окремих його положень) для 
юридичної оцінки конкретного злочину залежно від його вчинення на 
території України або ж за межами її території . Просторові принципи, в 
основному, визначаються нормами кримінального закону України (ст. 6, 
7 і 8 КК). Однак за сучасної мирової спільності просторові принципи все 
більш ширше знаходять своє відображення у міжнародних угодах. 

Загально прийнятими є такі принципи, дії закону про кримінальну 
відповідальність у просторі, як: а) територіального; б) громадянства; в) 
універсального; г) реального. Перші два принципи вважають 
основними. 

Чітка регламентація меж дії кримінального закону в просторі має 
велике теоретичне значення для розвитку науки кримінального права, а 
також величезне практичне значення для правозастосовної діяльності 
слідчо-прокурорських і судових органів. Зокрема важливість по'язана з 
тим, що за вчинений злочин особа повинна понести відповідальність та 
бути покараною. Однак не будь-яка особа, яка вчинила злочин та 
території України, буде покараною і понесе відповідальність саме на 
території нашої держави, оскільки не на всіх осіб, які перебувають в 
Україні, поширюється кримінальний закон нашої держави. Те саме 
стосується і наших громадян, які перебувають за кордоном. 

Це питання в певній мірі є проблемним і дуже складним. Вирішення 
його можливе не тільки відповідно до законодавства України, але й за 
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допомогою значної кількості міжнародних нормативно-правових актів у 
даній сфері,які ратифікувала Верховна Рада України. 

Крім цього, для визначення дії кримінального закону в просторі 
необхідно з'ясувати поняття державного кордону. Вирішення цього 
питання теж є непростим, оскільки на сьогоднішній день є ряд спірних 
питань щодо встановлення лінії державного кордону України. 
Необхідним є також з'ясування поняття громадянства іноземної держави 
та особи без громадянства, а також правового статусу працівників 
дипломатичних і консульських установ. В якій мірі кримінальний закон 
поширюється на дії цих осіб, які були вчинені в нашій державі?Виникає 
також питання, яким чином на національному та міжнародному рівні 
закріплено відносини між державами щодо видачі засуджених осіб одна 
одній. 

Отже, для висвітлення даного питання необхідно проаналізувати 
положення Кримінального кодексу України щодо дії кримінального 
закону в просторі посилаючись на закони України. 

Чинність кримінального закону у просторі є одним із головних 
принципів за якими діє цей закон. Помилкове застосування закону про 
кримінальну відповідальність може призвести до помилок в 
кримінальному процесі та помилковому покаранні невинних. Та й до 
того ж на даному етапі розвитку України як суверенної правової 
держави особливо гостро постає питання щодо законодавчої 
захищеності її громадян та національних меншин, що перебувають на її 
території, від неправомірних дій інших осіб, які спрямовані на 
обмеження їх прав і свобод, захищених та гарантованих Конституцією. 

Метою даної роботи є детально розглянути проблему просторової 
чинності закону про кримінальну відповідальність, розкрити її сутність 
та необхідність для здійснення правосуддя державою, довести, що 
український народ потребує удосконалення на законодавчому рівні та 
закріплення нових норм з кримінального права для того, щоб особи, які 
перебувають на території країни, відповідали за свої дії, що порушують 
чинне законодавство незалежно чи перед своєю державою,чи 
безпосередньо на території іншої країни, що передбачено міжнародними 
договорами. Тому для досягнення цієї мети потрібно поставити перед 
собою завдання: 

-з'ясувати територіальний принцип 
-освоїти принцип громадянства 
-встановити універсальний та реальний принципи 
-розглянути інститут екстрадиції у кримінальному праві 
Отже, предметом мого дослідження є чинність кримінального закону 

у просторі, а об'єктом є територіальний принцип , принцип 
громадянства, характеристика універсального і реального принципів та 
інститут екстрадиції. 
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Підсумовуючи проведену роботу, можно з впевненістю сказати, що 
окремі на перший погляд теми насправді  пов ' язані поміж собою. 

Тому юристам, законотворцям дуже важливо вміти чітко визначати 
ці характеристики, щоб запобігти неприпустимих помилок. 

 
Кримінально-правова характеристика порушення законів та 

звичаїв війни 
 
Торяник А.С., курсант факультету підготовки фахівців для спеціальних 
підрозділів НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  Романенко О.В.  
 

Лише у ХХ ст. міжнародні злочини призвели до мільйонів невинних 
смертей, до винищення цілих народів, а також руйнування культурного 
надбання людства. І це все відбувається на фоні активної діяльності 
світової спільноти по запобіганню збройним конфліктам та війнам, а 
також масовим порушенням прав людини. У зв‘язку з цим, питання 
ефективного реагування та запобігання злочинам проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку є одними з актуальних проблем 
сьогодення. Окремим аспектів цієї багатогранної проблеми є 
формування чіткого уявлення щодо кримінально-правової 
характеристики порушення законів та звичаїв війни. 

Актуальність обраної для дослідження проблеми обумовлена рядом 
причин. Перш за все слід звернути увагу на те, що під час війни або 
збройних конфліктів нерідко порушуються права військовополонених, 
руйнуються пам‘ятки історії та мистецтва, завдаються непоправні 
збитки навколишньому природному середовищу. Отже суспільно-
економічні, політичні, моральні та інші засади суспільства потребують 
правового захисту від злочинних посягань і під час війни або збройних 
конфліктів. 

Крім того, визначаючи актуальність теми не можна не вказати на те, 
що законодавець у ст. 438 Кримінального кодексу України (далі – КК) 
встановив кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв 
війни. Разом з тим, у КК України мають місце такі склади злочинів, як 
«Насильство над населенням у районі воєнних дій» (ст. 433 КК) і 
«Погане поводження із військовополоненими» (ст. 434 КК). Отже, 
виникає питання про співвідношення цих складів злочинів, а також 
особливості їх кваліфікації.  

Дослідження генезису кримінальної відповідальності за порушення 
законів та звичаїв війни дало нам можливість встановити, що вона 
виникла і формувалася разом із історією людства, кожний етап розвитку 
якого вносив свій вклад у встановлення законів та звичаїв війни, а також 
відповідальності за їх порушення.  
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Основні ідеї щодо необхідності регламентації воєнних дій знайшли 
своє закріплення у цілому ряді міжнародних нормативно-правових 
документів. Таким чином, у міжнародному праві сформована цілісна 
система правових джерел, що визначають правила ведення збройних 
конфліктів (закони та звичаї війни). Аналіз національного законодавств 
нашої держави дає можливість визнати, що реалізуючи свої міжнародні 
зобов‘язання Україна встановила відповідальність за порушення законів 
та звичаїв війни. В той же час, слід звернути увагу на те, що відсутність 
остаточної класифікації злочинів проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку на міжнародному рівні породжує певні 
труднощі для держав при імплементації приписів міжнародних 
документів у національне законодавство. 

Щодо об‘єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 438 
КК, то перш за все слід звернути увагу на те, що об‘єктом цього 
злочину є регламентований міжнародним правом порядок ведення 
війни, міжнародний правопорядок у сфері збройних конфліктів. В 
свою чергу, предметом цього злочину, вчиненого у формі 
розгарбування національних цінностей на окупованій території, є 
національні цінності. Слід зазначити, що за змістом ст. 438 КК 
предметом злочину є не просто національні цінності, а національні 
цінності окупованої території. Проте, на наш погляд, таке законодавче 
звуження ознак цього предмета є дискусійним і на нашу думку 
потребує зміни. Обмеження пов‘язані з місцем знаходження предмету 
злочину – «окупована територія» лишає кримінально-правового 
захисту майно у разі збройного конфлікту неміжнародного характеру, 
оскільки окупованою може бути територія іншої держави в разі 
збройного конфлікту тільки міжнародного характеру. 

Визначаючи ознаки об‘єктивної сторони законодавець використовує 
у ст. 438 КК термін «розграбування», який на нашу думку є невдалим. 
Так, термін «розграбування» не використовується законодавцем у 
жодній статті КК. Крім того, дії, які слід розуміти під цим терміном не 
можна ототожнювати із діями, ознаки якого містить ст. 186 КК. Також, 
не меншу небезпеку являє собою повне або часткове знищення 
національного майна. У зв‘язку з цим, ми вважаємо, що при визначенні 
цієї складової об‘єктивної сторони більш влучним буде вислів 
«знищення національних цінностей або заволодіння ними». 

Законодавець використовує також поняття «війна», яке за обсягом є 
меншим ніж поняття «збройний конфлікт» в широкому його розумінні. 
Отже, при формулюванні назви ст. 438 КК, слід врахувати, що 
збройний конфлікт може бути двох видів: збройний конфлікт 
міжнародного характеру (саме війна) та збройний конфлікт 
неміжнародного характеру. Таким чином, назву ст. 438 КК 
«Порушення законів та звичаїв війни» можна викласти в такій 
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редакції: «Порушення законів та звичаїв війни чи інших збройних 
конфліктів», або врахувати цю обставину в тексті ст. 438 КК. 

Суб‘єктом злочину, що передбачений ст. 438 КК, є фізична осудна 
особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. Спеціальним суб‘єктом 
відання наказу про вчинення, зазначених у ст. 438 КК, дій є військовий 
начальник або керівник організованих рухів опору, що належать до 
сторони, яка перебуває у стані війни чи іншому збройному конфлікті, 
але з урахуванням положень ст. 433 КК та ст. 434 КК. 

Суб‘єктивна сторона цього злочину характеризується умисною 
формою вини. Вважаємо за доцільне у ст. 438 КК встановити 
кримінальну відповідальність за недбалість військового начальника або 
керівника організованого руху опору, якщо це спричинило порушення 
законів та звичаїв війни їх підлеглими.  

Підводячи підсумок можна зазначити, що обрана для дослідження 
тема є актуальною і орієнтована на потреби правозастосовної діяльності, 
а проведене нами дослідження не ставить крапку в роботі щодо 
вдосконалення національного законодавства у сфері встановлення 
кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни.    

 
Складність кваліфікації злочинів із застосуванням сугестивних 

технологій маніпулятивного впливу 
 
Афонькіна Д.В., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Олійник О.С. 

 
Фундаментальні дослідження проблеми застосування гіпнозу у 

злочинних цілях відсутні, а науковці до цього питання найчастіше 
підходять опосередковано. Однак, питання кваліфікації дій особи, яка 
вчинила злочин під гіпнотичним впливом, залишається гострим і 
сьогодні. 

Дослідженням гіпнозу з точки зору психології займались 3. Фрейд, 
Ж. Шарко, І. Бернгейм, Ж. Фаріа, Дж. Бред, А. Льєбо, А. Форель та ін. 
Значним внесоком у розвиток гіпнології є дослідження українських і 
російських учених: В. Данилевського, В. Бехтерєва, І. Павлова, К. 
Платонова. На сучасному етапі цю проблему розробляють М. Еріксон, 
П. Буль, Р. Герке, Л. Шерток, В.Матвєєв, В. Гримак, В Кандиба та ін. 

У теорії та практиці гіпнозу стосовно діяльності боротьби з 
правопорушеннями розрізняють такі види гіпнозу: Репродукційно-
активізаційний (метод гіпнорепродукції пережитих станів), пов‘язаний 
із стимулюючим впливом на пам‘ять. 

З позиції нейролінгвістичного програмування гіпноз є відтворенням 
раніше пережитого стану. Суб‘єкти просять запам‘ятати у деталях ту чи 
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іншу ситуацію, у якій у нього швидше за все наступає природний сон. 
Зосередження уваги на деталях цієї ситуації і викликає глибокий сон 
(гіпноз). 

Суб‘єкта примушують пережити минулу подію, але потім він 
повинен «відійти у бік» та спостерігати свої власні дії з боку, нібито 
переглянути кінострічку. Людина при цьому не відчуває та не 
усвідомлює, не переживає те, що насправді усвідомлювала та 
переживала. Такий чинник сприяє отриманню у загіпнотизованого 
об‘єктивної та неупередженої інформації 

Гіпноз, як стан людини, характеризується підвищенням чутливості 
до дії гіпнотизуючого фактора і пониженням чутливості до всіх інших 
впливів. Саме в силу природної гіпнабельності людина сприймає нові 
знання. Найбільш гіпнабельні ті люди, котрі найбільш готові сприймати 
велику кількість інформації. А ось коли людина починає сама вчити 
інших, вона тільки передає власний досвід і її гіпнабельність падає. 
Насправді, чим більший інтелектуальний потенціал, тим гіпнабельність 
вища. Глибина гіпнозу залежить від здатності мозку сприймати 
інформацію.  

Гіпноз не робить з людини маріонетку і не придушують її волю. 
Відомий психолог В.С. Ротенберг [4, с.87] так пише про феномен 
гіпнотичного стану: «Пасивно оборонна поведінка, котра досягається 
при активізації уявного мислення під час гіпнозу, носить обмежений 
характер: навіть глибоко загіпнотизованого не можна заставити 
порушити ті норми поведінки, що літеріоризовані і стали власними 
мотивами» [3, с. 38]. Під час допиту неприпустимо застосовувати гіпноз 
або психотропні засоби. Але гіпнотичний стан може допомогти 
допитуваному згадати обставини чи обстановку певної події. При 
настанні сомнамбулічного стану сомнамбул автоматично виконує 
накази та завжди вірно відповідає на запитання, тому що він є 
інтелектуально в‘ялим і не може тверезо оцінювати ситуацію, 
вирішуючи, чи зашкодить йому ця інформація чи ні [5, с. 131]. 
Інформація, що виявлена під час гіпнотичного сну, не є доказами, але 
вона може посприяти розкриттю злочину або допомогти слідству. 
Вперше дані про гіпнотизм, що мали відношення до кримінального 
права, опублікував Лільєнсаль [6, с.93]. Він писав, що сучасне право має 
достатньо точок опори для заперечення нібито існуючої небезпеки 
використовувати гіпноз з метою  порушення закону. У практиці 
проводилось дуже багато експериментів над гіпнотикам як у стані 
гіпнозу, так і після пробудження: їх спонукували до вбивста вказаної 
людини (зазвичай уявною зброєю, наприклад, картонним кинджалом 
або незарядженого револьвера, з допомогою нібито отруєних напоїв), до 
здійснення крадіжки й інше. Фізіологи та юристи [7, с. 131] визнавали 
можливість злочинних навіювань у глибокому гіпнозі. Бьюніс [7, с.133] 
вказував, що гіпнотик зберігає самостійність лише остільки, оскільки це 
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бажано гіпнотизеру. Отже, людина, яка вчиняє злочин у гіпнотичному 
стані, не усвідомлює своїх дій та не може керувати і достатній мірі 
своєю поведінкою. Фере [7, с.135] стверджує, що гіпнотик може стати 
знаряддям злочину, але у визначенні знарядь та засобів вчинення 
злочину відсутнє, людина може виступати як співучасник (стаття 14 КК 
України) [10]. Твердження Фере [7, с.136] грунтується на тому, що 
людина у гіпнотичному стані не пам‘ятає, не усвідомлює та не 
контролює своїх дій, її можна прирівняти до робота, а робот - це 
механізм, що виконує запрограмовані програми. Гіпнотизер, можна 
сказати, запрограмовує гіпнотика, але назвати людину механізмом, 
предметом, тобто знаряддям, є неприпустимо як з моральної, так і з 
етичної точки зору. Відбувається пряме порушення прав людини.  

Розумово та морально здорова людина із сильним характером, 
твердою волею, свідомим регулюванням своїх дій не може вчинити 
злочинних дій у гіпнозі та постгіпнозному стані. Людям із низьким 
рівнем розумового розвитку, морально слабким, тим, що вже 
здійснювали злочин, можна навіяти злочинний вплив навіть не 
вдаючись до гіпнозу. Тому люди, що вчинили злочинні дії і 
стверджують, що це було під впливом гіпнозу, відповідають так само за 
свої вчинки, як і свідомі правопорушники. Інформація, отримана під час 
гіпнозу слідчими органами, могла б бути досить корисною. З цього 
питання ведуться дискусії між багатьма вченими. Одна з версій 
неприпустимості гіпнозу .Гіпноз його можливості використання в 
боротьбі з правопорушеннями  при допиті - небажані наслідки гіпнозу і 
протипоказання до його застосування. А саме: 

1. Небажаним наслідком гіпнозу, на думку багатьох 
психотерапевтів, може бути настання душевного підкорення 
гіпнотизеру. Така людина не наважується на самостійний вчинок. Вона 
вважає, що їй потрібна порада з приводу всяких дрібниць. 

2. Інший випадок - це люди, котрі мають міцну нервову систему. 
Вони можуть перемогти свої психічні розлади самостійно. 

3. Гіпноз може призвести до відчуття втоми, занепокоєння, страху, 
припадку. Але ці явища завжди швидко минають. 

4. Існує велика проблема при гіпнозі чоловіком- гіпнотизером: 
жінки після сеансу гіпнозу часто відчувають до гіпнотизера 
прив‘язаність чи симпатію. У практиці досить багато випадків, коли 
жінка після гіпнотичного сеансу звинувачує чоловіка -гіпнотизера в 
сексуальному вимаганні.  

5. У процесі гіпнозу може настати несподіваний перехід гіпнозу в 
істеричний суперечний стан із сильним проявом афекту (коли сеанс 
супроводжує виникнення істеричних припадків або епілептичного 
приступу) [4, с. 146]. 

6. Протипоказано гіпнотизувати людей, які бояться гіпнозу, 
оскільки в таких випадках гіпноз малоефективний. У певних випадках 



 

123 

існують заборони гіпнозу: висока температура, різка інтоксикація, 
непритомність, оглушення, кома, галюцинаторні синдроми. 

Для розкриття злочинів використання гіпнозу не викликає 
однозначного розуміння, пізнавальна цінність введення в гіпнотичний 
транс і нешкідливість даного методу для здоров‘я приваблюють 
багатьох учених-криміналістів [7, 287], котрі намагаються обґрунтувати 
допустимість цього методу в рамках оперативно-розшукової діяльності. 
Надати допомогу в згадуванні забутого можна, застосувавши в 
непроцесуальній формі такий оперативно-розшуковий захід, як допит. У 
такому випадку слідчий стоїть на рівні своїх завдань і зберігає 
поміркованість. Він виходить із положень Конституції, за котрими ніхто 
не зобов‘язаний свідчити протии себе і своїх близьких родичів. 
Процесуальний закон вказує на те, що звинувачуваний вправі, але не 
зобов‘язаний давати свідчення [5, с. 36]. Водночас закон забороняє і 
карає як злочин примус до дачі показань шляхом погроз або інших 
незаконних дій з боку слідчого або інших осіб, що проводять дізнання. 
Ця ситуація ставить слідчого у складне положення і закон не дає йому 
інших можливостей, як звернутись до додаткових джерел інформації. У 
практиці досить часто такі джерела відсутні, тому трапляються випадки 
закриття справи за недостатністю доказів. Цей фактор звичайно веде до 
зменшення кількості розкритих справ, а отже, і до різкого росту рівня 
злочинності. 
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хабло О.Ю. 
 

Тимчасовий доступ до речей і документів – це надання стороні 
кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі 
речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у 
разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити 
їх (здійснити їх виїмку). 

В порядку, визначеному законом, можливий тимчасовий доступ до 
речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 

До них належать: 
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації 

або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або 
джерела інформації; 

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення 

нотаріальних дій; 
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить 

комерційну таємницю; 
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів 

телекомунікацій, про зв‘язок, абонента, надання телекомунікаційних 
послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів 
передавання тощо; 

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні 
або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця 
персональних даних; 

9) державна таємниця. 
Речі і документи, до яких заборонено доступ: 
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником 

та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у 
зв‘язку з наданням правової допомоги; 

2) об‘єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну 
інформацією. 

Процесуальний порядок вирішення питання про тимчасовий доступ 
до речей і документів : 
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1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів: сторони 
кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді 
під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження 
із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за 
винятком тих, доступ до яких заборонено. Слідчий має право звернутися 
із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. 

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин 
кримінального правопорушення, у зв‘язку з яким подається клопотання; 
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 
статті (частини статті) закону України про кримінальну 
відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких 
планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи 
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної 
або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення 
обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як 
доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість 
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за 
допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про 
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану 
законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і 
документів, якщо відповідне питання порушується стороною 
кримінального провадження. 

2. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів: 
1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у 
володінні якої знаходяться такі речі і документи. Якщо сторона 
кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе 
наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або 
знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто 
слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони 
знаходяться. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд 
надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, 
зазначається про обов‘язок збереження речей і документів у тому 
вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. 

2. Участники розгляду клопотання слідчим суддею, судом: за участю 
сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у 
володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків розгляду 
клопотання без такої особи. Неприбуття за судовим викликом особи, у 
володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або 
неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для 
розгляду клопотання. 

3. Рішення щодо питання про тимчасовий доступ до речей і 
документів: 
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а) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового 
доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального 
провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав 
вважати, що ці речі або документи: 

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної 
фізичної або юридичної особи; 

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами 
кримінального провадження, у зв‘язку з яким подається клопотання, 
мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у 
кримінальному провадженні; 

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які 
містять охоронювану законом таємницю. 

б) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового 
доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом 
таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім 
вищенаведених обставин, доведе можливість використання як доказів 
відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість 
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за 
допомогою цих речей і документів. 

Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять 
державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї 
допуску відповідно до вимог закону. 

в) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до 
речей і документів може дати розпорядження про надання можливості 
вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального 
провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого 
вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи 
документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети 
отримання доступу до речей і документів. 

В ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається: 
1) прізвище, ім‘я та по батькові особи, якій надається право тимчасового 
доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) 
положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, 
ім‘я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, 
які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, 
опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, 
до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження 
надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів 
зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені 
речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим 
суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного 
місяця з дня постановлення ухвали; 8) положення закону, які 
передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду. 
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Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до 
речей і документів: 

1. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов‘язана 
пред‘явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і 
документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і 
документів та вручити її копію. 

2. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий 
доступ до речей і документів як володілець речей або документів, 
зобов‘язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і 
документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 

3. Особа, яка пред‘являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і 
документів, зобов‘язана залишити володільцю речей і документів опис 
речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого 
судді, суду. 

4. На вимогу володільця особою, яка пред‘являє ухвалу про 
тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію 
вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з 
використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця 
(за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, 
яка пред‘являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. 

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і 
документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального 
провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на 
підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення 
обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і 
документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за 
клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення 
його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за 
місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю 
особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення. 

 
Тимчасовий доступ до речей і документів: процесуальний аспект 

 
Шайкова М.А., студент у навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Шарай Л. Г. 
 

Інститут тимчасового доступу до речей і документів є однією з новел 
Кримінального процесуального кодексу України, хоча і містить досить 
схожі поняття та процесуальні дії, які були притаманні інституту виїмки, 
що відігравав значну роль при проведенні досудового розслідування за 
КПК України в редакції 1960 року. 

Проблематика тимчасового доступу до речей і документів як заходу 
забезпечення кримінального провадження досліджувалася такими 
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вченими, як А.П. Бущенко, Ю.М. Грошевий, О.М. Гумін, М.П. Климчук, 
О.І. Коровайко, М.А. Погорецький, В.В. Рожнова, С.М. Смоков, О.Ю. 
Татаров, Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник, В.О. Фінагеєв, С.С. Чернявський, 
О.Г. Шило та ін. Ними розглянуті питання правової природи 
тимчасового доступу до речей і документів, його місця у системі заходів 
забезпечення кримінального провадження, форми тимчасового доступу 
до речей і документів, особливості тимчасового доступу до речей і 
документів, які містять охоронювану законом таємницю, особливості 
розгляду клопотань слідчими суддями, проблеми практичної реалізації 
деяких положень Глави 15 КПК. 

Тимчасовий доступ до речей і документів – це захід забезпечення 
кримінального провадження, що полягає у зобов‘язанні особи, у 
володінні якої знаходяться речі і документи, надати стороні 
кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити 
їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, 
судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). 

Законодавцем встановлено, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей 
і документів може бути надано виключно на підставі ухвали слідчого 
судді і відображення в кримінальному процесуальному законі 
відповідної норми зумовлено тим, що тимчасовий доступ до речей і 
документів обмежує як суспільні, так і приватні права особи, оскільки 
документи можуть торкатися як суспільного, так і приватного її життя, 
знаходитися у неї вдома і на роботі чи в іншому місті, і їх навіть 
тимчасове вилучення або зняття з них копій може привести до 
розголошення як суспільного так і приватного життя особи, а в 
подальшому – негативно вплинути на її особисті та суспільні стосунки. 

Судова практика свідчить про те, що з клопотаннями про надання 
дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів як правило 
звертається сторона кримінального провадження з боку 
обвинувачення, а саме, слідчі та прокурори, в той час, як випадки 
звернення до слідчих суддів з такими клопотаннями сторони 
кримінального провадження з боку захисту, перш за все це 
стосується захисників підозрюваних, є поодинокими.   

Проведеним узагальненням встановлено, що звертаючись до слідчих 
суддів з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, 
слідчі та прокурори не завжди дотримуються вимог ч. 6 ст. 132, ст. 160 
КПК України. 

Так, найрозповсюдженішими порушеннями, які допускаються 
слідчими та прокурорами є не долучення до клопотання про тимчасовий 
доступ до речей і документів належним чином засвідченої копії витягу з 
ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається 
клопотання; не зазначення в клопотанні правової кваліфікації 
кримінального правопорушення, а лише вказівка на статтю (частину 
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статті) КК України; відсутність повних та конкретних відомостей про 
речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. 

Крім того, в більшості випадків слідчі та прокурори формально 
ставляться до вимог кримінального процесуального закону в частині 
необхідності обґрунтування вищевказаних обставин і лише 
обмежуються констатацією в клопотанні наявності таких обставин, 
жодним чином не розкриваючи їх, а тим паче не доводячи. 

Саме встановлення слідчими суддями під час розгляду клопотань 
про тимчасовий доступ до речей і документів недоведеності слідчими та 
прокурорами вищевказаних обставин, є основними підставами відмов у 
задоволенні клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Особливу увагу слід приділити проблемним питанням, пов‘язаним з 
розглядом клопотань про тимчасовий доступ до документів, які містять 
охоронювану законом таємницю, оскільки, як свідчить судова практика, 
такі документи є найпоширенішими, з клопотаннями про тимчасовий 
доступ до яких звертаються слідчі та прокурори. 

При розгляді таких клопотань слідчі судді в досить часто стикаються 
з проблемою недоведення слідчими та прокурорами можливості 
використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а 
також, в переважній більшості, з проблемою взагалі незазначення в 
клопотанні неможливості іншими способами довести обставини, які 
передбачається довести за допомогою цих документів, не кажучи вже 
про обов‘язок слідчого та прокурора довести таку неможливість. 

В переважній більшості на розгляд слідчих суддів надходять 
клопотання про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка 
знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв‘язок, 
абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання 
послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо. 

При розгляді таких клопотань, крім вищезазначених підстав 
відмови в їх задоволенні, досить часто мають місце випадки коли в 
клопотаннях відсутнє посилання, з поданням відповідних доказів, на 
підтвердження належності телефонного номеру оператора певній 
особі, пов‘язаній з кримінальним провадженням; належності номеру 
ІМЕІ, вказаному у клопотанні, певному мобільному телефону; 
зв‘язку між номером абонента або ІМЕІ певного телефону та 
обставинами кримінального правопорушення. 

Враховуючи специфіку такої інформації, існує проблема, пов‘язана з 
необхідністю визначення однакової практики в частині механізму 
вилучення матеріальних носіїв інформації. 

При цьому, є проблемним питання доведення обставин, якими 
обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до 
документів, які містять інформацію, котра знаходиться у операторів 
мобільного зв‘язку, оскільки досить часто мають місце випадки коли 
слідчі або прокурори в клопотаннях посилаються на дані оперативно – 
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розшукових справ (зокрема, щодо приналежності абонентського номеру, 
причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення), 
які є секретними та відповідно до клопотань не додаються, а доступу до 
секретної інформації судді як правило не мають. 

Одним із спірних питань, які виникають при розгляді клопотань 
даної категорії, є питання пов‘язане з розглядом клопотань про 
тимчасовий доступ до речей і документів, які вже були вилучені в ході 
проведення обшуку, проведеного в рамках цього ж кримінального 
провадження, а можливо і іншого кримінального провадження.  

Як відомо, законодавцем не визначений конкретний строк для 
розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити неоднозначну судову 
практику розгляду слідчими суддями клопотань про тимчасовий доступ 
до речей і документів та наявність спірних та проблемних питань, які 
виникають як при розгляді клопотань даної категорії, так і під час 
виконання ухвал, якими такі клопотання були задоволені, а тому, з 
метою усунення неврегульованих КПК України питань, вдосконалення 
норм кримінального процесуального закону, застосування яких на 
практиці викликає певні проблеми, однакового застосування слідчими 
суддями норм КПК України, недопущення помилок в судовій практиці 
під час розгляду клопотань даної категорії, пропонується проводити 
обговорення на робочих нарадах проблемних питань з прийняттям 
конструктивних позицій і доведенням їх до суддів судів першої 
інстанції. 
 


Презумпція невинуватості в кримінальному процесі 

 
Мегега М.М., студент навчального-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Строков І.В. 
 

Презумпція невинності є одним з основних принципів правосуддя 
відповідно до якого особа вважається невинною, поки його провина не 
буде доведена у встановленому законом порядку. В основі цього 
принципу лежить загальна і широко визнана норма моралі, згідно з якою 
кожна людина повинна передбачатися добропорядним, поки інше не 
буде доведено.» 

Презумпція невинуватості - об‘єктивне правове положення. Це 
вимога закону, звернена до всіх громадян, посадових осіб, державних і 
громадських організацій, до суспільної думки в цілому. У 
процесуальному значенні презумпцію невинуватості необхідно 
розглядати як вимогу, що визначає правове положення учасників 
кримінального судочинства, і насамперед підозрюваного, 
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обвинуваченого, як основу їхніх процесуальних прав, гарантію 
всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин 
кримінального провадження 

Презумпція невинуватості розглядається у вузькому та широкому 
значеннях, або іншими словами, на двох різних рівнях – при розгляді 
кримінальної справи в суді та в кримінальному процесі у більш 
загальному значенні. Вужча концепція охоплює відомий принцип, 
відповідно до якого при обвинуваченні особи у вчиненні злочину (чи 
кримінального проступку) тягар доведення вини несе сторона 
обвинувачення (прокурор), і доведення має бути поза розумним 
сумнівом. Ширший сенс презумпції невинуватості, в тому, що не лише 
поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 
правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, має 
відповідати поводженню з невинуватою особою й досудове 
розслідування має проводитися, наскільки це можливо, як немовби 
особа є невинуватою. Ширший сенс презумпції невинуватості 
стосується також обов‘язку держави визнавати правовий статус 
обвинуваченого як невинуватого на всіх стадіях, що передують 
визнанню винним. 

Як у вузькому, так і у широкому значеннях презумпція невинуватості 
– це фактична презумпція, тобто припущення щодо факту: немає 
жодного раціонального зв‘язку між обвинуваченням і невинуватістю, і 
справді, статистика свідчить, що більшість обвинувачень знаходять своє 
підтвердження у рішеннях судів. Але презумпція невинуватості в 
правовій державі базується на уявленні про способи використання 
державної влади в демократичному – на відміну від тоталітарного – 
суспільстві, в цьому випадку – як має використовуватися державна влада 
карати. Призначення презумпції невинуватості насамперед полягає в 
тому, щоб протистояти у кримінальному судочинстві обвинувальному 
ухилу, суб‘єктивізму, тенденційності чи навіть свавіллю – всьому, що 
перетворює кримінальне судочинство на знаряддя розправи над 
обвинуваченим, ототожнює обвинуваченого з винуватим, робить його 
фактично безправним. 

Кримінальний процесуальний кодекс, кореспондуючи з Конституції 
України правові положення презумпції невинуватості, закріплює 
гарантії  від безпідставної та необґрунтованої підозри та обвинувачення. 
До них, зокрема, відносять положення, відповідно до якого ніхто не 
зобов‘язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального 
правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення 
не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. 

Державні органи, що ведуть процес, не мають права перекладати 
обов‘язок доказування винуватості на підозрюваного, обвинуваченого. 
Це значить, що неприпустимо вимагати від особи представлення доказів 
на свій захист і спростування повідомлення про підозру чи 
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обвинувального акта. Закон категорично забороняє під час 
кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи 
покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, 
утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що 
принижують її гідність (ч. 2 ст. 11 КПК). 

У процесуальному значенні презумпцію невинуватості необхідно 
розглядати як вимогу, що визначає правове положення учасників 
кримінального судочинства, і насамперед підозрюваного, 
обвинуваченого, як основу їхніх процесуальних прав, гарантію 
всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин 
кримінального провадження. У найзагальнішому вигляді правило 
презумпції невинуватості означає, що особа може бути визнана 
винуватою у вчиненні злочину і покарана лише за умови, що її вина 
буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлена 
обвинувальним вироком суду. Повідомлення особі про підозру, 
складання слідчим та затвердження прокурором обвинувального акта на 
стадії досудового розслідування, розгляд справи у підготовчому 
провадженні не вирішують наперед визнання його винуватим у вчиненні 
злочину. Лише один орган у державі наділений таким правом - це суд. 

Презумпція невинуватості відображає також право особи на 
незалежний та безсторонній суд, оскільки принцип презумпції 
невинуватості є одним із елементів справедливого судового розгляду. 
Крім того, дія цього принципу розповсюджується на весь кримінальний 
процес незалежно від результатів розслідування, а не тільки на час 
судового розгляду. 

В Україні принципом презумпції невинуватості здебільшого 
нехтують. Причому порушення даного принципу відбувається різними 
суб‘єктами і за різних обставин. В нашій державі презумпцію найбільш 
очевидно ігнорують у двох випадках: під час рутинного затримання 
людей, підозрюваних або обвинувачуваних у скоєнні злочину, та при 
виголошенні публічних заяв політиками і прокурорами, які якраз 
повинні краще знати закон, про чиюсь винуватість задовго до 
закінчення судового процесу.  
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Аналіз попереднього кримінального процесуального законодавства 
України, а також чинного КПК вказує на відсутність у першому чітких 
вимог до кримінальних процесуальних рішень, зокрема рішень органів 
досудового розслідування. У новому КПК цілком слушно закріплена 
стаття «Процесуальні рішення», присвячена кримінальним 
процесуальним рішенням, в якій чітко вказуються підстави їх 
винесення; перелік посадових осіб, уповноважених їх приймати; 
загальна форма та структура змісту процесуального рішення; їх 
обов‘язкові реквізити. Така деталізація повинна сприяти підвищенню 
якості кримінальних процесуальних рішень слідчого, а значить й 
загального рівня правозастосовчої діяльності. 

За юридичним змістом переважна частина кримінальних 
процесуальних рішень – це вироки, постанови та ухвали. Поряд із 
постановами, до форм процесуальних рішень слідчого правомірно 
належать: клопотання, обвинувальний акт, доручення, вказівки, запити, 
повідомлення та ін.  

Саме в цих актах мають міститися найбільш чіткі відповіді на 
правові питання: що конкретно встановлено і яким чином далі діяти для 
досягнення поставленої мети. Це і відрізняє інші рішення від 
протоколів, в яких тільки фіксуються факти, зміст і наслідки 
процесуальної дії. Проте така різниця між названими актами є умовною, 
оскільки і при складанні протоколів приймаються певні рішення.  

При всій своїй специфічності кожне прийняте у кримінальному 
провадженні рішення має не лише індивідуальну, але й типову для всіх 
процесуальних актів внутрішню структуру.  

Обов‘язковими критеріями для суб‘єктів, які приймають рішення є їх 
законність, вмотивованість та обґрунтованість, які також є 
аксіоматичними характеристиками будь-якого рішення у кримінальному 
провадженні. Вони перебувають у причинно-наслідковому зв‘язку із 
фаховою підготовленістю та професійною компетентністю слідчого чи 
іншого суб‘єкта їх прийняття.  
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Мотивування – це одна із важливих вимог до процесуальних рішень 
слідчого. Важливою проблемою теоретичного та практичного 
характеру, яка виникає при прийнятті слідчим кінцевих рішень на стадії 
досудового розслідування виступає саме проблема їх мотивування. 

На думку деяких учених, яку ми також поділяємо, складниками 
мотивування процесуальних рішень є мотиви, доводи, аргументи, 
міркування логічного та правового характеру, які приводять до певних 
висновків, що відображені у процесуальних рішеннях [1, с. 47]. Таке 
рішення по суті є письмовим викладенням (демонстрацією) наявності 
підстав до його прийняття і має містити встановлені факти, обставини та 
висновки і рішення, що логічно випливають з них. Вважаємо, зазначені 
елементи мають відображати достатність знання та розуміння слідчим 
фактичних обставин, що має значення для правильності прийняття 
відповідного процесуального рішення. У подальшому на основі такого 
рішення слідчого суд має навести у вироку власне обґрунтування 
висновків, яких він дійшов після розгляду матеріалів кримінального 
провадження, тобто мотивувати вирок.  

Отже, системоутворюючими елементами мотивування 
процесуальних рішень слідчого є фактичні, правові та етичні мотиви й 
підстави прийняття рішення. На підставі аналізу положень КПК слід 
зазначити, що законодавцем сформульовано вимоги щодо мотивування 
окремих процесуальних рішень слідчого за допомогою: 1) прямого 
зобов‘язання слідчого мотивувати рішення; 2) зобов‘язання слідчого 
наводити у рішенні окремі належні та достатні фактичні, правові та 
етичні мотиви і підстави його прийняття; 3) зобов‘язання слідчого 
наводити у рішенні сукупність встановлених обставин, які підлягають 
доказуванню у кримінальному провадженні.  

В свою чергу, ефективність правосуддя проявляється через 
законність і обґрунтованість рішень суду за наслідками розгляду 
конкретного кримінального провадження, в основу якої покладено 
процесуальні рішення слідчого. Останні мають бути мотивованими та 
ґрунтуватися на достовірно встановлених сукупністю доказів фактах і 
його (слідчого) внутрішньому переконанні, заснованому на засадах 
моральності й поваги до людини, її честі та гідності. При цьому кінцеві 
процесуальні рішення слідчого, які приймаються на стадії досудового 
розслідування: рішення про складання обвинувального акту та 
направлення матеріалів кримінального провадження через прокурора до 
суду; рішення слідчого про закриття кримінального провадження; 
рішення слідчого про направлення матеріалів кримінального 
провадження до суду для вирішення питання про застосування 
примусових заходів виховного чи медичного характеру, за винятком 
другого із перерахованих, яке реалізовується одночасно із винесенням 
слідчим однойменної постанови, виконуються не слідчим, який їх 
приймає, а, на наш погляд, безпосередніми виконавцями волевиявлення 
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слідчого є прокурор, який затверджує обвинувальний акт чи клопотання 
слідчого про направлення матеріалів кримінального провадження до 
суду для вирішення питання про застосування примусових заходів 
виховного чи медичного характеру, та суд [2, с. 479]. 

Отже, розробка питання прийняття слідчим процесуальних рішень 
в цілому та кінцевих процесуальних рішень, зокрема, є важливою не 
лише для доктрини кримінальної процесуальної науки, а й нагальною з 
огляду повсякденної діяльності слідчих, які всі прогалини та колізії 
чинного кримінального процесуального законодавства «відчувають» 
досить часто. 
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В ході досудового слідства найбільш повно проявляються усі 
елементи кримінального процесуального доказування. Головне завдання 
цієї стадії – отримання, дослідження, та оцінка фактичних даних та їхніх 
процесуальних джерел, та використання їх з метою всебічного, повного 
й об‘єктивного встановлення всіх обставин, що мають значення для 
правильного вирішення справи. 

Устадії досудового розслідування можуть бути використані всі 
способи формування доказів: 1) слідчі (розшукові) та негласні слідчі 
(розшукові) дії; 2) вимога про проведення ревізії; 3) вимога про надання 
банківської інформації  щодо юридичних і фізичних осіб, у тому числі 
такої, що містить банківську таємницю; 4) витребування предметів і 
документів; 5) подання доказів підозрюваним, обвинуваченим, його 
захисником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем 
та їх представниками, а також будь-якими громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями; 6) використання 
результатів оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів. 

Формування доказів за допомогою слідчих (розшукових) дій є 
основним із способів одержання доказів та їх процесуальних джерел у 
змагальному кримінальномупроцесі. Однак у правозастосовній 
діяльності правоохоронні органи часто зіштовхуються із ситуаціями, 
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коли провадження тієї чи іншої слідчої (розшукової) дії для одержання 
доказів є недоцільним. Так, коли відсутні підстави длявисновку щодо 
можливого приховування, перекручення чи знищення необхідних 
предметів і документів; коли їх вилучення не пов‘язано зі вторгненням у 
житло чи інше володіння особи та пошуками; коли ці предмети й 
документи можна замінити тотожними або володар сам заінтересований 
їх надати, – у таких ситуаціях немає потреби вчиняти обшук або 
тимчасовий доступ до них. У разі витребування предметів і документів 
останні надходять у розпорядження слідчого (суду) по закінченні 
певного часу, необхідного для їх доставки, тоді як, наприклад, при 
тимчасовому доступі до речей та документів часовий інтервал буде 
відсутній. Тому до простого витребування доцільно вдаватися, якщо: а) 
точно відомо, що в певної особи зберігається предмет або документ, 
який цікавить слідчого (суд); б) обстановка, у якій він зберігається, не 
має доказового значення, або вона мала таке значення раніше, але 
початковий зв‘язок об‘єкта з обстановкою вже порушено перебігом 
події; в) відсутні підстави до побоювання, що в період між 
направленням вимоги і доставкою предмета чи документа останні 
можуть бути навмисно або з необережності перекручені чи знищені. 
Витребування здійснюється шляхом винесення відповідної постанови 
(ч.2 ст.93, ч. 3 ст. 110 КПК 2012 р. та ст. 130 КПК 1960 р.) та 
спрямування її до підприємства, установи, організації чи громадянина з 
вимогою про надання предметів або документів. Ненадання посадовою 
особою або громадянином предметів і документів за постановою 
слідчого чи ухвалою суду є підставою для притягнення до 
адміністративної відповідальності за статтями 185, 185-3, 185-8 КУпАП. 

Чинним КПК передбачено і інший спосіб отримання (збирання) 
інформації як засіб забезпечення провадження, якому присвячена Глава 
15 під назвою «Тимчасовий доступ до речей та документів». Відповідно 
до ст.159 КПК такий доступ  полягає у наданні стороні кримінального 
провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, 
можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття 
відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх 
виїмку). Оскільки тимчасовий доступ до речей та документів 
здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, то очевидна логіка 
законодавця у тому, що такий доступ здійснюється за ініціативою тієї чи 
іншої сторони та має примусовий характер як захід забезпечення 
кримінального провадження. 

Наступним способом збирання (формування) доказів є подання їх 
іншими суб‘єктами кримінальної процесуальної діяльності чи окремими 
громадянами. 

У ч. 2 ст. 66 КПК 1960 р. зазначалося: «Докази можуть бути подані 
підозрюваним, обвинуваченим, його захисником, обвинувачем, 
потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і їх 
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представниками, а також будь-якими громадянами, установами і 
організаціями». Стосовно права захисника подавати докази йшлося й в 
п. 8 ч. 2 ст. 48, ст. ст. 219, 261 КПК 1960 р., а в Конституції України 
надання сторонам суду своїх доказівзакріплене як неодмінна складова 
засади змагальності судочинства (п. 4 ч. 3 ст. 129). Отже, закон 
однозначно називає захисника суб‘єктом подання доказів. 

В чинному КПК дане правопередбачено лише процесуальним 
статусом окремих учасників провадження, наприклад, заявника (п.2 ч.2 
ст.60 КПК), потерпілого (п.3 ч.1 ст.56 КПК) і ін. В ч.3 ст.93 КПК 
(«Збирання доказів») стороні захисту та потерпілому, окрім 
витребування та отримання від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування…. речей, копій документів тощо, а також 
ініціювання проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій, надано право здійснення інших дій, які здатні 
забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Саме вжиття 
терміну «інших дій» без його роз‘яснення дає нам підстави розуміти під 
ним зокрема і подання відповідних речей та документів органу 
досудового розслідування та суду.  

Під «поданням доказів», вжитим у чинному КПК (наприклад, в п.3 
ч.1 ст.56 КПК), слід розуміти добровільну передачу особою предметів 
чи документів, що мають значення для провадження. В даному випадку 
немає підстав вести мову про примус особи до певної поведінки, в 
порівнянні тимчасовим вилученням та доступом до речей і документів, 
а, навпаки, в основі її вчинків лежить усвідомлена необхідність.Однак, 
на жаль, як в КПК 1960 року, так і в КПК 2012 року, процесуальний 
порядок такого надання та, відповідно, прийняття, не передбачений. 
Тому вважаємо за необхідне внести доповнення до ст.93 КПК або ж 
окремою нормою врегулювати порядок такого прийняття зі складанням 
відповідного протоколу за наявності відповідних процесуальних 
гарантій, як,наприклад, участь понятих, фото- чи відео зйомка 
переданих речей чи документів як носіїв потенційної доказової 
інформації. Приводом же для складання такого протоколу є усна заява 
відповідного учасника провадження, зафіксована, наприклад, у 
протоколі прийняття усної заяви про вчинене кримінальне 
правопорушення або таке, що готується, або ж у протоколі допиту 
потерпілого, підозрюваного, свідка тощо. Приводом може бути і окрема 
письмова заява того чи іншого учасника провадження, викладена ним в 
довільній формі та подана слідчому. Вважаємо, що потреби у складанні 
протоколу при прийнятті від учасника процесу офіційного документу, 
який може зацікавити слідство саме своїм змістом, а не матеріальною 
частиною, не існує.  

В той же час слід відзначити, що слідчий при поданні йому 
предметів і документів, не усувається від виконання своїх 
функціональних обов‘язків і має можливість продовжувати активний 
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цілеспрямований пізнавальний процес. Оскільки формування доказів - 
це і право, і обов‘язок тільки осіб, які ведуть кримінальний процес, то 
саме на них покладено реалізацію прав щодо подання доказів як рештою 
суб‘єктів кримінального процесу, так і громадянами, які не мають 
власної зацікавленості у даному кримінальному провадженні. В такій 
ситуації дії суб‘єктів процесу та інших громадян, якщо вони вчиняються 
ними з власної ініціативи, є нічим іншим, як складовою частиною 
формування доказів. Не дивлячись на те, що правова природа подання 
доказів є іншою, ніж одержання їх шляхом проведення слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій, праву суб‘єктів 
кримінального процесу та інших громадян щодо подання доказів 
відповідає обов‘язок осіб, які ведуть процес, вирішити питання про 
прийняття чи неприйняття поданих об‘єктів і визначити їх належність 
до провадження. Критерієм допустимості предметів і документів, 
поданих слідчому, є допит осіб, які подали певні об‘єкти, з метою 
встановлення джерела його одержання, а також перевірка достовірності 
поданого об‘єкта за допомогою інших процесуальних дій. Подані дані 
підлягають ретельній, всебічній і об‘єктивній перевірці з боку особи, яка 
проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду [3, с. 46 – 47]. 

Однак, деякі науковці вважають, що подання предметів і документів 
суб‘єктами кримінального процесу та іншими громадянами не входить у 
формування доказів. Зокрема, В.Д. Арсеньєв вказує, що подання доказів 
вищезгаданими особами – є пасивною формою одержання доказів 
органами досудового розслідування та судом, і тому термін 
«формування доказів» до даного випадку не підходить [4, с. 15]. Така 
думка є спірною. Адже саме особи, які ведуть кримінальне 
провадження, не дивлячись на волевиявлення інших суб‘єктів та 
громадян, що добровільно подали предмети і документи, вирішують 
питання про приєднання їх до матеріалів провадження чи відмову в 
цьому, процесуально закріплюють одержану інформацію. Тому ніякого 
сумніву не повинно виникати, що цей шлях одержання доказової 
інформації теж входить до процесу формування доказів. 
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Використання автоматизованих електронних систем під час 
розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або 

заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу 
 
Павленко С.О., кандидат юридичних наук, науковий співробітник 
відділу організації науково-дослідної роботи НАВС 
Севрук В.Г., кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи НАВС 
 

В Експертній службі МВС України створена автоматизована 
інформаційно-пошукова система «Автоексперт», яка налічує понад 
16 млн. записів. 

Основним завданням АІПС «Автоексперт» є ведення повного обліку 
транспортних засобі, які проходять експертний огляд (дослідження, 
експертизу) працівниками Експертної служби МВС України при їх 
реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку у ПРЕР ДАІ та формування 
бази даних транспортних засобів зі зміненими ідентифікаційними 
позначеннями. На сьогодні АІПС «Автоексперт» працює локально на 
окремому робочому місці експерта. У той же час, ефективна робота 
АІПС «Автоексперт» не можлива без наявності сучасних каналів зв‘язку 
для обміну інформацією між регіональними підрозділами та ДНДЕКЦ 
МВС (центральний сервер). Для її ефективної роботи необхідно 
підключення до Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі 
робочих місць експертів з обслуговування регіональних ПРЕР ДАІ. 

АІПС «Автоексперт» виконує два основні завдання: – ведення 
повного обліку транспортних засобів, які проходять експертний огляд 
(дослідження, експертизу) працівниками Експертної служби МВС 
України при їх реєстрації, перереєстрації та знятті з обліку у ПРЕР ДАІ . 

Формування бази даних ТЗ зі зміненими ідентифікаційними 
позначеннями у свою чергу дозволяє: вести реєстри ТЗ зі зміненими 
номерами агрегатів за маркою, моделі, роком випуску з метою 
виділення найбільш характерних способів змін для конкретних моделей 
ТЗ; вести окремі реєстри таких ТЗ з перспективою подальшого їх 
спеціального маркування: безномерних, до та після проведення 
ремонтно-зварювальних та відновлювальних робіт; з заводськими 
дефектами; вести історію «хвороби» автомобіля, з метою 
унеможливлення підміни одного транспортного засобу на автомобіль зі 
зміненим номером; перевіряти за базою автомобілі, що були зняті з 
обліку в одній області і, які в подальшому представлені на реєстрацію в 
інший регіон; відстежувати автомобілі-двійники; проводити пошук за 
даною базою за одним реквізитом ТЗ або будь-якою їх комбінацією на 
предмет раніше проведеного дослідження; готувати статистичний аналіз 
відносно форм, методів підробок ідентифікаційних позначень; вести 
колекцію зображень номерних позначень з деталізацією індивідуальних 
ознак для ідентифікації автомобіля [1, с. 40-41]. 



 

140 

Важливим у протидії правоохоронних органів незаконному 
заволодінню автотранспортними засобами є розробка та впровадження в 
діяльність державних структур автоматизованих інформаційних систем. 
Успішно розроблено та запроваджено в практичну діяльність 
автоматизована інформаційна система «Інтегрований національний банк 
даних про транспортні засоби». Зазначена система за низкою своїх 
показників розроблена на рівні кращих закордонних систем, відповідає 
міжнародним стандартам та інтегрується з іншими аналогічними 
системами країн Європи, Азії та Америки. В ній об‘єднано сім 
функціонально пов‘язаних між собою автоматизованих інформаційно-
пошукових підсистем («Національний банк даних - «Автомобіль», 
«Угон», «Угон – СНД», «Документ», «Номерний знак», 
«Штрафмайданчик», «Пересувний об‘єкт»), які реалізують замкнутий 
цикл діяльності підрозділів органів внутрішніх справ за такою 
послідовністю: збір, накопичення, систематизація, аналіз інформації по 
кримінальним базам даних; обробка запитів і видача інформації про: 

- зареєстровані транспортні засоби та їх власників, транспортні 
засоби, власниками яких є члени організованих злочинних угруповань, 
кримінальні авторитети, 

- про викрадені в Україні, країнах СНД та інших країнах світу 
транспортні засоби,  

- про викрадені і втрачені номерні знаки, реєстраційні документи та 
посвідчення водія,  

- про знаходження автомототранспортних засобів на 
штрафмайданчиках; опрацювання та видача статистичної інформації у 
вигляді звіту чи окремих цифрових даних. 

До Інтегрованого національного банку даних мають безпосередній 
доступ підрозділи ДАІ, оперативних підрозділів органів внутрішніх 
справ, Національного бюро Інтерполу в Україні, Державної податкової 
адміністрації, Державної митної служби, Служби безпеки України і т. ін. 

Інформацією автоматизованої інформаційної системи «Інтегрований 
національний банк даних (ІНБД) про транспортні засоби» можуть 
користуватися (за відповідними запитами до МВС України) також 
Прокуратура, зацікавлені міністерства України (Держкомкордон, 
Держкомстат, МНС, Міноборони, Мінекобезпеки, Мінтранс, Мінюст 
України), заводи-виробники транспортних засобів та запасних частин, 
торговельні організації по реалізації автомобілів тощо. 

Джерелами первинної інформації (перший рівень), що надсилається 
щоденно каналами електронної пошти до баз даних Управлінь ДАІ 
ГУМВС України в областях, є: районні (міжрайонні) реєстраційно-
екзаменаційні підрозділи ДАІ, районні відділи (відділення) внутрішніх 
справ та ДАІ, підрозділи дорожньо-патрульної служби. 

В УДАІ (ВДАІ) ГУМВС України в областях (другий рівень) 
збирається і накопичується інформація з районного рівня, ведуться 
обласні бази даних транспортних засобів та їх власників, викрадених в 
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Україні та за кордоном транспортних засобів, викрадених чи загублених 
реєстраційних документів та посвідчень водія, відомостей про 
дорожньо-транспортні пригоди і порушення Правил дорожнього руху, 
стан доріг та їх обладнання. Інформація, яка передається до 
автоматизованої інформаційної системи Інтегрований національний 
банк даних (ІНБД) про транспортні засоби» з обласних баз даних, 
конвертується у відповідний формат даних ІНБД, та електронною 
поштою виділеними каналами зв‘язку передається до УДАІ МВС 
України (державний рівень) [1, с. 42]. 

Сервер баз даних УДАІ МВС України взаємодіє з метою передачі та 
прийому даних з сервером (серверами) Департаменту інформаційних 
технологій МВС України та Національного центрального бюро 
Інтерполу в Україні. 

Кримінальні бази даних можуть використовуватися для перевірки 
транспортних засобів, що реєструються, з метою запобігання реєстрації 
викрадених транспортних засобів чи їх реєстрації за викраденими 
документами. 

Накопичення інформації про викрадені в Україні транспортні засоби 
здійснюється в автоматизована інформаційно-пошукова система 
«Угон». Відомості про викрадення транспортних засобів з регіональних 
баз даних каналами електронної пошти передаються до автоматизованої 
інформаційної системи «Інтегрований національний банк даних про 
транспортні засоби» державного рівня, поповнюють її базу даних і 
розповсюджуються у регіони не пізніше ніж через 30 хв з моменту 
надходження цієї інформації до чергової частини УДАІ ГУМВС, УМВС 
України в областях. У разі знаходження викраденого транспортного 
засобу він знімається з обліку в обласній базі даних і відкоригована 
інформація каналами електронної пошти передається до 
автоматизованої інформаційної системи «Інтегрований національний 
банк даних про транспортні засоби» та тиражується по обласним 
кримінальним базам даних. 

Накопичення інформації про викрадені в країнах СНД та інших 
країнах світу транспортні засоби здійснюється автоматизованою 
інформаційною системою «Угон-СНД та Інтерполу». Джерелом 
інформації є Департамент інформаційних технологій МВС України, 
який отримує її за відповідними міжнародними каналами. 
Тиражування інформації по всім УДАІ ГУ-УМВС України 
здійснюється аналогічно розповсюдженню даних в автоматизованій 
інформаційній системі «Угон». 

Накопичення інформації про викрадені чи загублені реєстраційні 
документи, посвідчення водія здійснюється автоматизованою 
інформаційною системою «Документ», а викрадені чи загублені 
державні номерні знаки - автоматизованою інформаційною системою 
«Номерний знак». Джерелом первинної інформації для них є дані 
чергових частин районних Управлінь та відділів внутрішніх справ (при 
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викраденні) або реєстраційно-екзаменаційні підрозділи ДАІ (при втраті). 
Поповнення обласного банку даних та Інтегрованого національного 
банку даних ДАІ державного рівня здійснюється також через канали 
електронної пошти. 

Накопичення інформації про транспортні засоби, що затримані на 
арештмайданчиках як безхазяйні, за підозрою у підробці номерних 
агрегатів (двигуна, кузова, шасі, рами), реєстраційних документів чи 
номерних знаків, за грубі порушення Правил дорожнього руху чи за 
невідповідність технічного стану автомобіля чинним в Україні нормам 
здійснюється автоматизованою інформаційною системою 
«Штрафмайданчик». 

Для здійснення зв‘язку та з метою отримання за запитами інформації 
з автоматизованої інформаційної системи «Інтегрований національний 
банк даних про транспортні засоби» стосовно патрульного автомобіля 
чи стаціонарного поста ДАІ каналами зв‘язку функціонує 
автоматизована-інформаційна система «Пересувний об‘єкт – 2». 
Патрульний автомобіль ДАІ чи стаціонарний пост ДАІ оснащені 
мобільним телефоном з клавіатурою, яка дає можливість протягом 10-30 
секунд отримати необхідну інформацію. Після обробки запиту по базам 
даних «Інтегрованого національного банку даних про транспортні 
засоби» відповідь на запит передається у зворотному напрямі до 
патрульного автомобіля ДАІ (стаціонарного поста ДАІ). Кожен запит до 
автоматизованої інформаційної системи «Інтегрований національний 
банк даних про транспортні засоби» автоматично фіксується у 
відповідному файлі бази даних із зазначенням тексту запиту, дати і часу 
його надходження, інформації щодо ініціатора запиту, що уможливлює 
контроль використання службової інформації. 

Список використаних джерел: 
1. Розслідування злочинів, пов‘язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів 

вузлів та агрегатів транспортного засобу [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С.С., 
Брисковська О.М., Вознюк А.А. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.  
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СЕКЦІЯ 9. Психологічні дисципліни 

 
Дослідження психічних розладів у неповнолітніх засуджених 

 
Кравченко С.І., курсант Інституту кримінально-виконавчої служби  
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сова М.О. 
 

Питання впливу пенітенціарного стресу на формування різних 
психічних розладів досить актуальне в нашій країні, так як притягнення 
підлітка до кримінальної відповідальності, застосування покарання, 
пов‘язаного з утриманням в установах КВС, очікування та винесення 
вироку, виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі, 
є для нього сильними психотравмуючими обставинами, виключно 
загрозливого характеру, які можуть привести до виникнення 
психогенній, пов‘язаних зі стресом, (тим більше що сам пубертатний вік 
є фактором ризику психогенно обумовлених розладів). 

Психічні розлади, пов‘язані з пенітенціарним стресом,  та їх наслідки 
розглядаються сучасними дослідниками як самостійна проблема, що має 
надзвичайно важливе медичне, судово-психіатричне, соціальне і 
пенітенціарне значення. Увага до даної теми обумовлена не тільки тим, 
що асоційовані з цим стресом психічні розлади широко поширені серед 
підлітків, які утримуються в кримінально-виконавчій системі, а й тим, 
що вони «залишають глибокий слід у психіці підлітка», сприяють появі 
особистісних девіацій, які можуть стати стійкими і негативно впливати 
на досягнення мети кримінального покарання. Діагностика цих станів 
часто ускладнена у зв‘язку з синдромальним поліморфізмом, 
патодінамічними особливостями клінічних проявів, короткочасністю і 
пролонгуванням протікання, приєднанням особистісної, поведінкової та 
емоційної відповіді з дезорганізацією психічної діяльності, високою 
часткою органічних уражень і порушень психічного розвитку у підлітків 
з протиправною активністю. Теоретичний аналіз наукової літератури і 
даних, отриманих в ході емпіричного дослідження, дозволив 
інтерпретувати поняття «психічні розлади» як патологічні стани, що 
характеризуються порушеннями психічної, інтелектуальної діяльності 
різного ступеня вираженості і емоційними розладами. Дослідження 
проходило на базі Павлоградської виховної колонії №142, в дослідженні 
взяло участь 24 людини у віці від 15 до 18 років, з них 12 осіб 
перебувають у колонії менше 1 року і 15 осіб, які відбувають покарання 
понад 1 року.  

В ході емпіричного дослідження основна гіпотеза про те, що в 
процесі відбування покарання прояви психічних розладів згладжуються 
не знайшла свого достовірного підтвердження на п‘ятивідсотковому 
рівні значущості (P≤0,05), виявленого з допомогою φ* - критерію.  
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Розкриття особливостей особистості неповнолітніх засуджених дає 
змогу стверджувати, що однією з найхарактерніших особливостей 
психічних порушень в підлітковому віці є наявність у клінічній картині 
симптомів психічної незрілості (інфантильності), при цьому виникають 
такі прояви незрілості, як несамостійність, неорганізованість, 
недостатність практичних навичок та ініціативи, мала витривалість до 
психічних навантажень, збереження дитячого характеру прихильностей 
та інтересів, егоцентризм, недостатність соціальної зрілості та 
адаптованості. 

 Особливості поведінки в підлітковому віці слід аналізувати не 
тільки з точки зору труднощів утримування неповнолітніх, а й з точки 
зору правильної клінічної, діагностичної та експертної кваліфікації 
психічного стану в цілому. Форми порушення поведінки різноманітні, 
але знаходяться в тісній залежності від ступеня і характеру психічної 
незрілості, типу зміненої психологічної кризи дозрівання, змісту 
провідного синдрому. Частота і масивність порушень поведінки 
обумовлюють характерність для підліткового віку психопатоподібного 
оформлення клінічної картини. Іноді порушення поведінки втрачають 
психологічну зрозумілість, стають стійкими, гротескними, 
недоступними корекції та відображають значну психічну 
дезорганізацію. В таких випадках порушене поведінка може бути 
еквівалентом завуальованих їм психічних розладів.  

Конкретизація поняття пенітенціарного стресу дозволяє визначити 
його як стрес, пов‘язаний з відбуванням покарання у виправній установі, 
що негативно впливає на психіку засуджених, в більшості випадків 
призводить до виникнення психічних розладів.  

Психогенні захворювання є найбільш частими у підлітків в ситуації 
судово-слідчого процесу, що залишають глибокий слід у психіці 
підлітка, при несприятливій динаміці сприяють появі особистісних 
девіацій, які можуть стати стійкими і негативно впливати на досягнення 
цілей кримінального покарання.  

 
Психологічна корекція агресивної поведінки засуджених 

 
Сіленко А.В., курсант Інституту кримінально-виконавчої служби  
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сова М.О. 
 

З появою і становленням держави, були створені норми і правила, 
яким повинні підкорятися всі члени суспільства. Адже, будучи активним 
членом суспільства, людина здійснює вчинки, дії, які 
підпорядковуються певним правилам і законам. 

Слід зазначити, що психічний стан і стійкі особливості характеру й 
особистості правопорушника розвиваються і протікають не інакше, як 
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підкоряючись загальнопсихологічним і психофізіологічним законам. 
Специфіка даного дослідження полягає у своєрідності бачення цих 
станів, в пошуках науково обґрунтованих методів зниження можливості 
порушення правових норм шляхом психологічної корекції цих станів, як 
і властивостей особистості правопорушників. 

Працівники установи з виконання покарань (УВП) повсякденно 
зіштовхуючись із різноманітними проявами психіки засудженого, 
намагаються розібратися в складнощах їх душевного світу, з тим, щоб 
правильно зрозуміти і належним чином оцінити його. Професійна 
особливість працівників УВП складається з того, що вони поступово 
формують певні знання про людську психіку, змушуючи оперувати 
положеннями практичної психології і бути в якійсь мірі обізнаними в 
цій області. Проте обсяг і якість таких знань, переважно інтуїтивних, не 
можуть вийти за рамки індивідуального досвіду та особистих даних того 
чи іншого працівника. Крім того, такі емпіричні знання про душевний 
світ людини, що здобуваються від випадку до випадку, безсистемні, і 
тому вони не можуть задовольняти всі зростаючі вимоги життя. Для 
найбільш об‘єктивного і кваліфікованого вирішення питань, що 
постійно виникають перед особовим складом установ з виконання 
покарань, поряд з юридичної та загальної ерудицією, професійним 
досвідом, потрібні також і психологічні знання. 

Основними завданнями психологічної роботи із засудженими є: 
- дослідження особистості злочинця в її еволюції, розвитку, вивчення 

механізму утворення злочинного умислу, злочинної установки, 
дослідження суб‘єктивного ставлення злочинця до скоєного діяння (щоб 
отримати вичерпну інформацію про суб‘єкта і суб‘єктивної сторони 
складу злочину); 

- розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності 
правоохоронної діяльності, суворого дотримання законності, успішному 
здійсненню завдань правосуддя і перевиховання осіб, які вчинили 
злочин; 

- виділення внутрішніх особистісних передумов, які у взаємодії з 
певною зовнішньою ситуацією можуть створити криміногенну 
ситуацію, тобто визначення криміногенних особистісних якостей і 
передумов. 

В умовах сучасного реформування ДПтСУ  актуальності набуває 
розробка і впровадження програми психокорекції агрессивної поведінки 
засуджених, яка може стати складовою системою психологічної роботи, 
оскільки вона грунтується на методиках, що поєднує у собі послідовні 
дії зі збору діагностичної інформації та реалізаці її матеріалістичної 
обробки з метою зниження агресії у поведінці засуджених 

Причинами виникнення агресивної поведінки у засуджених, є: 
генетична схильність до злочину та агресивного реагування, збочений 
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характер потреб, антисоціальні мотиви злочинних дій, нереалізовані 
вроджені потяги, тенденція до дії за першим спонуканням, без 
урахування наслідків своєї поведінки; недоліки сімейного виховання, 
негативізм, образа, насильство; завищена самооцінка; заздрість. 

Дослідження особистісних особливостей засуджених показав 
статистично значимий взаємозв`язок особистості засуджених з 
складовими агресивної поведінки. Отримані результати діагностики за 
методикою багатофакторного дослідження особистості (Р. Кеттелл) 
дають змогу стверджувати: 

- Фактор «С» - емоційна стійкість, де 90% засуджених показали 
низький рівень толерантності до емоціогенних факторів невпевненості в 
собі підвищену дратівливість і часте прояв хвилювання. 

- Фактор «G» - податливість, жорстокість, де більшість засуджених 
(63%) продемонстрували зайву самовпевненість, жорстокість, надмірне 
прагнення до незалежності, цинічність і прагматизм. 

- Фактор «О» - тривожність, спокій, де (69%) піддослідних 
виявляють високу ступінь тривожності. Їм притаманне зміна: 
занепокоєння, хвилювання, невпевненість, надмірна чутливість до 
думки про себе. 

- Фактор «Q3» - високий і низький самоконтроль (68%) піддослідних 
мають середній рівень. 22% мають високий рівень самоконтролю, тобто 
точність у виконанні вимог, турбота про свою громадську репутації та 
контроль за своїми емоціями і відповідальність за свої дії. 

По іншим чинникам результати рівномірно варіюють на всіх рівнях. 
При визначенні рівня вираженості емпатійних тенденцій нами було 

виявлено, що більшість піддослідних мають низькі показники по даному 
параметру (46%). Їм притаманне прагнення до усамітнення, уникнення 
встановлення контактів, невміння прийняти компромісні рішення. 

Для дослідження прояві агресії, ворожості і емпатії можна 
розподілили випробовуваних за такими статтями: звинувачені в 
ненавмисному злочині), 117- зґвалтування. Аналіз показав, що високий 
рівень агресії в нашій вибірці притаманний засудженим за ст. 142 - 
розбій, необхідно відзначити, що даний вид злочину притаманний більш 
молодшої вікової категорії. Засудженим по ст.94 і 117 рівномірно 
притаманний і високий і низький рівень. За показниками прояви рівня 
емпатії, низький рівень мають засуджені за статтею 117- зґвалтування. У 
решти засуджених емпатія проявляється на всіх 3-х рівнях. 

На основі кореляційного аналізу можна стверджувати, що між 
факторами (C, G, O, Q3) і агресивними проявами засуджених залежності 
не виявлено. Таким чином на вчинення протиправних дій особистісні 
чинники істотного впливу не мають негативну поведінку більше 
обумовлено соціальними чинниками. 
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Захисні механізми адаптації студентів до вищого навчального 
закладу 

 
Щиглюк В.А., студент навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник:доктор психологічних наук, професор Хохліна О.П. 
 

Адаптація полягає щонайперше у пристосуванні до нових умов 
існування людини як організму, як носія психічного, як носія 
соціального. Адаптація до середовища відбувається не за рахунок зміни 
зовнішнього світу, а за рахунок внутрішніх змін в людині – її розвитку,  
трансформації картини світу й образу самого себе. В основі адаптації 
лежать усвідомлені та неусвідомлені механізми – копінг-стратегії та 
захисні механізми (механізми психологічного захисту). Завдяки 
неусвідомленим механізмам психологічного захисту, послаблюючи 
внутрішньоособистісні конфлікти (напруження, занепокоєння), 
обумовлені протиріччями між інстинктивними імпульсами несвідомого і 
засвоєними вимогами зовнішнього середовища, регулюється поведінка 
людини, підвищуючи її пристосовуваність і врівноважуючи психіку.  

Дані щодо адаптованості студентів до ВНЗ показали, що за усіма 
шкалами психологічного благополуччя (позитивні відносини з тими, що 
оточують; автономія, управління середовищем, особистісне зростання, 
цілі у житті, самоприйняття) більшість (96%) досліджуваних виявилися 
адаптованими. Однак, дані про адаптацію студентів за ступенем 
стресостійкості свідчать про переважання серед них дезадаптованих 
(58%) (порівняно з адаптованими (42%)) – тобто тих, що мають високе 
стресове навантаження, проявляють низьку стресостійкість, є досить 
вразливими. 

Вивчення у студентів неусвідомлених – захисних - механізмів 
адаптації виявило, що вони найбільшою мірою характеризуються 
використанням таких видів психологічного захисту, як: проекція, 
раціоналізація (по 85%), заперечення (62%), компенсація (54%) Такі 
види психологічного захисту, як витіснення, регресія, заміщення 
студентами застосовуються незначною мірою (від 23 до 12%). У 
спілкуванні, відповідно до отриманих даних, переважаючими у них 
стратегіями психологічного захисту є стратегіїя миролюбства. 

Співставлення даних щодо адаптованості студентів до ВНЗ та 
використання ними захисних механізмів показало наявність зв‘язку між 
ними. Так, виявлено, що: 

 адаптовані студенти за показником стресостійкості на виразному 
рівні зв‘язку схильні до використання такої домінуючої стратегії 
психологічного захисту у спілкуванні, як «агресія». До стратегії  
миролюбства на високому та виразному рівні зв‘язку вдаються як 

http://znaimo.com.ua/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
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адаптовані, так і неадаптовані за цим показником студенти. Зв‘язку 
стратегії уникнення з рівнем адаптованості не виявлено.  

адаптовані за шкалами психологічного  благополуччя на високому 
рівні зв‘язку схильні до використання такої стратегії психологічного 
захисту у спілкуванні, як «миролюбство», тоді як неадаптовані – 
«уникнення». Отже, для адаптованих характерними стратегіями 
психологічного захисту у спілкуванні є стратегія  агресії; для 
дезадаптованих – стратегія  уникнення.  Стратегія миролюбства 
використовуються як адаптованими, так і неадаптованими студентами. 

 для адаптованих за показником стресостійкості характерним на 
виразному рівні зв‘язку є використання таких видів психологічного 
захисту, як : «витіснення», «регресія» та «заміщення»; всі інші види 
захисту використовуються як адаптовані, так і неадаптовані студенти. 

для адаптованих за шкалами психологічного благополуччя 
характерним на низькому рівні зв‘язку є використання такого виду 
психологічного захисту, як «раціоналізація». 

для дезадаптованих - на високому рівні зв‘язку – психологічного 
захисту «проекція». Отже, успішності адаптації студентів сприяє 
використання ними психологічних захистів «витіснення», «регресія» та 
«заміщення».  

Отримані дані стали підставою для висновку про те, що успішність 
адаптації студентів пов‘язана з використанням ними певних захисних 
механізмів. Усвідомлення значення та використання тих, що 
допомагають адаптуватися до ВНЗ,  та тих, що заважають цьому, 
переведення адаптаційних процесів у русло використання копінг-
стратегій сприятиме процесу пристосування юнаків до нових умов 
навчання та їх особистісному розвитку. 
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СЕКЦІЯ 10. Цивільне право і процес 

 
Основні права споживача відповідно до Закону України «Про 

захист прав споживачів» та їх юридичні гарантії 
 

Власенко Т.І., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри Мухоїд М.М. 
 

З метою задоволення власних потреб кожна людина щодня впродовж 
свого життя виступає як споживач товарів, робіт і послуг. Це може 
стосуватися придбання продуктових і побутових товарів в магазинах 
роздрібненої торгівлі, послуг побутового обслуговування та задоволення 
будь-яких інших потреб. Мабуть, кожен може пригадати негативні 
випадки, обумовлені наявністю недоліків у придбаних товарах, 
неможливістю їх використання протягом гарантійного терміну, 
незадовільною якістю виконаних робіт тощо.  

   Захист прав споживачів є однією з найбільш актуальних соціально-
економічних проблем у всіх країнах світу. Існує вона з моменту 
зародження та розвитку ринкових відносин як проблема пошуку та 
досягнення балансу, погодження полярних інтересів виробника, 
продавця товарів, виконавця робіт, послуг та їх споживача.  

Порушення прав споживачів може мати негативні наслідки, в першу 
чергу, для здоров‘я споживачів. Також, майже у кожному випадку 
небажання продавця товарів, виконавця робіт, послуг усунути недоліки 
призводить до невиправданих втрат власного часу споживача. 

Захист прав споживачів – це одне з провідних завдань кожної 
держави, бо незалежно від політичної та економічної ситуації люди 
купують товари та користуються різними послугами кожен день. 

Необхідність в особливій правовій охороні споживача існує у зв‘язку 
з тим, що в сучасних умовах споживач все частіше виступає як жертва 
нав‘язуваної йому продукції. У споживчих відносинах з одного боку 
виступають підприємці, які володіють певним комплексом необхідних 
знань про свою продукцію, з іншого – індивідуальний споживач, який 
змушений довіряти наданій інформації про продукцію. 

Правове регулювання відносин за участю споживачів здійснюється 
за допомогою законодавства про захист прав споживачів, що містить 
нормативні акти, в яких встановлюються основні права споживачів, 
визначається механізм їх реалізації та захисту, а також встановлюються 
юридичні наслідки порушення таких прав.  

Права споживачів характеризуються чіткою законодавчою 
регламентацією, їм кореспондують обов‘язки виробників, продавців 
товарів, виконавців робіт, послуг, обсяг яких чітко окреслений законом. 
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Їх невиконання є підставою для застосування споживачами необхідних 
механізмів захисту. 

Право споживачів на належну якість продукції вважають 
конституційним. Проте, конституційну норму, згідно з якою 
кожному гарантується право вільного доступу до інформації про 
якість харчових продуктів і предметів побуту, не можна розглядати 
як таку, яка зобов‘язує державу забезпечити споживачів якісною 
продукцією, вона лише зобов‘язує створити інформаційну систему 
про її якість. Держава бере на себе обов‘язок встановлювати для 
виробників товарів та виконавців робіт і послуг певні вимоги щодо 
якості та зобов‘язати їх надавати споживачам всю інформацію щодо 
властивостей пропонованої продукції. 

Натомість, Закон №1023-ХІІ закріпив право споживачів на 
належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції та на 
необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про 
продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника 
(виконавця, продавця).  

Поняття якості продукції є предметом не одного наукового 
дослідження, зокрема, в роботах Іваненко Л.М., Огризкова В.М., а також 
визначено в ряді нормативних актів України. Враховуючи положення 
законодавства та позиції науковців, якісною слід вважати продукцію, 
якщо її фактичні властивості відповідають показникам, встановленим 
відповідними положеннями нормативно-правових актів та (або) 
договору. Звичайно, якісною повинна вважатися і та продукція, яка 
перевищує ці показники. 

З правом споживача на належну якість продукції нерозривно 
пов‘язане і його право на безпеку продукції, адже неякісна продукція не 
гарантує споживачу безпеку для життя та здоров‘я, а дотримання вимог 
щодо її безпеки є необхідною умовою її якості. 

Законодавством України споживачам надане право на одержання 
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про 
продукцію, яка повинна міститися на самій продукції та надаватися 
споживачам у доступній формі до придбання ними продукції. 
Порушення такого права споживачів, в першу чергу, пов‘язані з 
наданням їм недостовірної інформації через фальсифікацію продукції, а 
також із зазначенням на продукції невірних строків придатності. Крім 
порушення права на інформацію, це призводить до порушення права 
споживачів на належну якість та безпеку продукції.    

Продукція, яку придбають споживачі, повинна мати здатність 
забезпечувати їх потреби протягом певного проміжку часу. Для цього в 
законодавстві передбачені відповідні строки (терміни), зокрема, 
гарантійні строки, строки (терміни) придатності, терміни експлуатації, 
строки служби.  

Норма законодавства, згідно з якою виробник зобов‘язаний 
забезпечувати належну роботу (застосування, використання) продукції 
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протягом гарантійного строку, поклала на нього занадто широкі 
обов‘язки, які він не зобов‘язаний здійснювати. На мою думку, 
виробник протягом гарантійного строку повинен лише виконувати 
обов‘язки, що визначені для нього в разі неналежної якості продукції 
(безоплатний ремонт, заміна продукції тощо), а обов‘язок постійно 
забезпечувати належну роботу (застосування, використання) продукції 
може бути передбачений для виробника безпосередньо у договорі. 

Законодавство містить досить детальне регулювання гарантійних та 
інших строків, з якими пов‘язана можливість споживачів реалізовувати 
свої права, зокрема визначено порядок їх обчислення, перебігу, права 
споживачів, реалізація яких пов‘язана з такими строками тощо.    

Проте, необхідно зазначити, що законодавством не визначено, якими 
мають бути мінімальний та максимальний гарантійні строки. Щодо 
максимального гарантійного строку, то його обмеження є недоцільним, 
адже виробник або продавець, підвищуючи строк на власний розсуд, 
покращує умови захисту споживачами своїх прав. Інша справа – 
мінімальний гарантійний строк, визначення якого на законодавчому 
рівні сприятиме підвищенню рівня захисту прав споживачів. 

Враховуючи зазначене, права споживачів в законодавстві України 
врегульовані досить детально, проте, з метою уникнення негативних 
наслідків, залишається лише навчитися вміло ними користуватися, адже 
правова необізнаність є першою перешкодою в реалізації прав, 
закріплених законодавчо, споживачами. 

Загалом законодавство України та Європейського Союзу у сфері 
захисту прав споживачів спрямоване на зменшення нерівності між 
споживачами та продавцями, підвищення рівня безпеки та здоров‘я 
людей, покращення стандартів життя. Хочеться сподіватися, що в 
результаті адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів нашій державі 
будуть встановлені найвищі світові стандарти захисту споживачів.  
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Відшкодування моральної шкоди в цивільному праві 
 
Лисенко О.С., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України 
Науковий керівник: викладач кафедри Мухоїд М.М. 

 
Відшкодування шкоди - один з найважливіших інститутів цивільного 

права. Шкода, спричинена внаслідок правопорушення, злочину, 
зловживання правом, має бути відшкодована у випадках і в розмірах, 
установлених законодавством. У законодавстві передбачено два види 
шкоди, що підлягає відшкодуванню, - шкоду матеріальну і шкоду 
моральну. Слід зазначити, що на відміну від відшкодування 
матеріальної шкоди, відшкодування моральної шкоди є порівняно новим 
інститутом, адже цивільне право колишньої тоталітарної держави такого 
способу захисту прав та інтересів фізичних осіб не передбачало.  

Нині, порівняно з минулими роками значно збільшено кількість 
позовів про відшкодування шкоди. Це свідчить про зростання правової 
свідомості та правової культури, а  отже це ще один крок до створення 
правової держави, у центрі уваги якої перебуває кожна окрема особа. 
Саме цим і обґрунтовується актуальність теми. 

На мою думку, найбільш вдале визначення на законодавчому рівні 
поняття моральної шкоди пропонує Закон України «Про міліцію», 
згідно зі ст. 5 зазначеного Закону, «моральною шкодою визнаються 
страждання, заподіяні фізичній особі внаслідок фізичного чи психічного 
впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей 
реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими 
людьми, інших негативних наслідків морального характеру». 

На законодавчому рівні порядок та підстави відшкодування 
моральної шкоди закріплює в Цивільний кодекс, Конституція та ряд 
інших нормативних актів. Необхідно також зауважити, що вимоги про 
відшкодування заподіяної фізичній або юридичній особі моральної 
(немайнової) шкоди розглядаються не тільки, коли право на її 
відшкодування безпосередньо передбачено або випливає з положень 
Конституції України чи закріплено Цивільним кодексом України, а 
також у випадках, передбачених іншими актами законодавства, які 
встановлюють відповідальність за заподіяння моральної шкоди. 

Підстави відшкодування шкоди відповідно до ст. 1167 Цивільного 
кодексу України а також юридичної літератури, виникає за наявності 4 
умов, а саме: 

моральної шкоди, як наслідку порушення особистих немайнових 
прав або посягання на інші нематеріальні блага; 

неправомірних рішень, дії чи бездіяльності заподіювана шкоди; 
причинного зв‘язку між неправомірною поведінкою і моральною 

шкодою; 
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вини заподіювача шкоди. 
Щодо питань відшкодування шкоди розмір відшкодування 

моральної (нематеріальної) шкоди, відповідно до чинного законодавства 
України, може бути як у грошовій, так і у іншій матеріальній формі, і 
законодавство фактично не регулює розмір відшкодування такого 
збитку. Відшкодування шкоди у грошовій формі виплачується тільки у 
грошовій одиниці України - гривні. До поняття «інша матеріальна 
форма» відшкодування моральної шкоди входить придбання путівок у 
лікувально-оздоровчі заклади та інше що дає можливість компенсувати 
хвилювання з приводу втрати певних можливостей. 

При відшкодуванні моральної шкоди виникає безліч проблемних 
ситуацій, до яких можна віднести проблему оцінки «глибини фізичних і 
душевних страждань потерпілого», адже різні особи по різному 
реагують на різні ситуації. Як я вважаю то моральну шкоду не можна 
відшкодувати в повному обсязі, оскільки не існує точних критеріїв 
майнового виразу душевного болю, спокою, честі, гідності особи. Будь-
яка компенсація моральної шкоди не може бути адекватною дійсним 
стражданням, тому будь-який її розмір може мати суто умовний вираз. 
Отже при визначені розміру відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань 
(фізичних, моральних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру 
немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з 
урахуванням інших обставин. Зокрема, беруться до уваги стан здоров‘я 
потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих 
відносинах, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та 
зусилля, необхідні для поновлення попереднього стану. При цьому суд  
виходить із засад розумності та справедливості. 

Важливою проблемою, що постає перед судом під час вирішення 
справи про відшкодування моральної шкоди, є обчислення розмірів; 
грошової (майнової) компенсації. Якщо об‘єм і розмір компенсації 
майнової шкоди або шкоди здоров‘ю (в частині майнових наслідків) 
визначений законом (більш того, розмір майнової шкоди об‘єктивно 
існує у вигляді ціни речі або розміру витрат), то від регулювання чіткого 
розміру відшкодування моральної шкоди законодавець відмовився, 
надавши це право суду. 

Моральну шкоду, зважаючи на її сутність, неможливо відшкодувати 
в повному обсязі, адже немає (і не може бути) точних критеріїв 
майнового виразу душевного болю, спокою, честі, гідності особи тощо. 
Навіть сама людина, якій завдано моральної шкоди, не завжди може 
визначити розмір завданої їй шкоди, тим паче у грошовому еквіваленті.   
А якщо і робить це, то найчастіше розмір бажаної компенсації істотно 
перевищує розмір завданих ним збитків (хоча, звичайно, може бути і 
навпаки - коли людина недооцінює розмір завданої їй шкоди). Оскільки 
людина - істота біопсихосоціальна, порушення функціонування однієї із 
складових його організму тягне за собою погіршення (або порушення) 
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функціонування всього організму. В даному випадку вчена Т. Будякова 
зазначає, що розмір компенсації моральної шкоди завжди буде більш 
адекватним, якщо в процесі оцінки застосовувати спеціальні 
психологічні, медичні та інші знання. 

З огляду на те, що у законодавстві України поступово 
вдосконалюється інститут відшкодування моральної шкоди, я вважаю, 
що необхідно прийняти нормативно-правові акти, які більш чітко 
встановлюватимуть порядок відшкодування моральної шкоди. Потрібно 
також довести до громадськості, що свої права слід відстоювати. Коли 
права людини дійсно стануть пріоритетом у нашому суспільстві, тоді 
Україну зможемо з впевненістю назвати незалежною і демократичною 
державою. 

 
Сервітутні права в цивільному праві 

 
Чичкаленко О.О., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Шаповал Л.І. 
 

В останнє десятиліття в нашій країні йде активне реформування 
права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке має 
призвести до створення єдиної системи регулювання їх обороту. 
Одним із видів закріплення права користування чужим майном є 
сервітутне право. Однак, як показує практика сьогодення, практична 
реалізація даного права є неефективною, що пов'язано як з неповною 
пропрацьованістю і нечіткістю вирішення цього питання в 
законодавстві, так і нерозумінням землекористувачами суті цих 
відносин. Тоді як багато проблем у використанні землі в області 
міського землекористування, транспортних, енергетичних та інших 
сферах можна ефективно вирішити, тільки встановивши сервітут. 

Натомість, навіть, якщо звернутись до нормативних та ідейних 
витоків сервітутного права – положень римського права, там сервітут 
полягав не тільки у користуванні, а й у забороні на певні дії як 
фактичного, так і юридичного характеру [1, с.363]. Звідси й існуюча в 
літературі класифікація сервітутів на позитивні та негативні. 
Думається, що зміст таких норм є своєчасним і з позиції сучасних 
реалій цивільного обороту, особливо що стосується України. Адже 
сьогодні як ніколи гостро стоїть питання про ефективність 
використання земель, особливо в рамках густонаселених міст з 
щільною забудовою. Непоодинокими є випадки, коли комерційні 
структури розпочинають будівництво об‘єктів нерухомості ігноруючи 
вимоги щодо мінімальних відступів від сусідніх будівель, ігноруючи 
кліматичні, геодезичні умови, вимоги щодо освітлення та затінення 
тощо [2, с.87]. Якраз в таких умовах закріплення можливості 
обмеження власників через встановлення сервітутних прав могло б 
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стати засобом задоволення інтересів сурвітуаріїв. На жаль, чинне 
законодавство передбачає лише можливість існування позитивного 
сервітуту через право користування чужим майном (ч. 1 ст. 403 ЦК 
України) [3]. Тому вбачається, що у чинному законодавстві потрібно 
передбачити можливість встановлення негативних сервітутів шляхом 
доповнення ч. 1 ст. 403 ЦК України абзацом другим такого змісту: «У 
випадках, прямо передбачених законом, договором, заповітом чи 
рішенням суду сервітут може полягати у забороні вчинення 
визначених дій». Такий крок до розширення змісту сервітутів дасть 
змогу значно розширити практику застосування цієї групи прав [3]. 

Узагальнюючи сказане стосовно нормативної моделі сервітутних 
прав, слід зробити висновок, що остання з огляду на досвід 
зарубіжного правового регулювання та його ефективність повинна 
включати у себе: визначення сутності сервітутних прав; виокремлення 
видів з чіткою диференціацією специфіки кожного з них; визначення 
змісту (сфери правомочності уповноваженої особи); особливості 
здійснення кожного з видів сервітутних прав, закріплення винятків зі 
сфери регулювання та обмежень. Порівнюючи такий підхід із тим, 
який втілив законодавець, можна говорити, що на рівні ЦК України 
наразі створено фундамент для подальшого розвитку цих прав. Те саме 
стосується й інших прав на чужі речі – суперфіцію та емфітевзису, які 
на даний момент не отримали подальшого механізму реалізації на 
підзаконному рівні. 
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Економічна нестабільність негативно впливає на розвиток бізнесу і 

тому економічно вигідніше здійснювати діяльність на основі 
партнерського способу господарювання. Використовуючи такий метод 
відбувається становлення нового суб‘єкта господарювання на основі 
дослідженого ринку попиту, підвищується ефективність 
господарювання (залучення досвіду великих компаній), зменшується 
економічний ризик, залучається менша кількість фінансових коштів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%92$
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Розвиток малого та середнього бізнесу – запорука економічної 
стабільності держави. Малий та середній бізнес сьогодні є 
невід‘ємною складовою частиною підприємництва і водночас одним 
із найвпливовіших секторів економіки більшості розвинутих країн 
світу, перспективним напрямом розвитку кожної країни, у тому 
числі й України. 

Для України останнім часом характерна активізація малого бізнесу. 
Проблемою даної сфери є недостатнє фінансування. Тому саме 
використання франчайзингу може виправити цю ситуацію. 
Проблематику, основи правового регулювання та доцільність 
використання досліджували в своїх роботах О. Квілінського, Я. 
Сидорова, В. Ляшенка. В порівнянні із світовою практикою для України 
франчайзинг є новизною, але розвиток його у нашій країні щорічно 
прискорюється. Українські бізнесмени зважуючи на переваги даного 
виду господарювання роблять на нього великі ставки, таким  чином 
зменшуючи прояви монополізму великих компаній та розширюючи 
сферу послуг. [1] 

Економічні проблеми. Франчайзинг - економічний інструмент, і для 
його впровадження необхідні відповідні економічні передумови, які в 
Україні не сформувалися або взагалі, або частково: 

нестабільність розвитку економіки України. Франчайзингові схеми 
вимагають стабільності та передбачуваності економіки; 

відсутність у більшості підприємців - потенційних франчайзі - 
необхідного стартового капіталу для входження до франчайзингової 
системи; 

складність отримання кредитів для створення стартового капіталу. 
Організаційно-правові проблеми. Хоча франчайзинг - це 

економічний інструмент, його проблеми, в першу чергу, слід шукати у 
сфері економіки. В Україні стримування розвитку франчайзингу 
відбувається насамперед у правовій сфері. Вони, ці проблеми, пов‘язані 
з практично повною відсутністю правового забезпечення франчайзингу 
в Україні. Підвищення ефективності та розвиток франчайзингу в Україні 
вимагає внесення змін до законодавства, які допоможуть  досягти 
наступних цілей: 

 створення умов для реальної конкуренції франчайзингових систем, 
що традиційно склались, механізмами реалізації товарів; 

забезпечення зручності застосування законодавчих актів для 
учасників франчайзингової системи; 

створення прозорості франчайзингової системи та її елементів для 
контролюючих органів. 

Соціально-психологічні проблеми. До них можна віднести: 
відсутність вітчизняного досвіду та високий ризик ведення ділової 
активності суб‘єктів франчайзингової системи - франчайзера і 
франчайзі; відсутність належної поваги до інтелектуальної власності; 

http://www.trostrda.gov.ua/novyny/1489-rozvytok-maloho-ta-serednoho-biznesu-zaporuka-stabilnosti-trostianechchyny.html
http://www.trostrda.gov.ua/novyny/1489-rozvytok-maloho-ta-serednoho-biznesu-zaporuka-stabilnosti-trostianechchyny.html
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небезпека втрати франчайзі самостійності та «обличчя» підприємця та 
менеджера. [4] 

Для останнього десятиріччя, протягом якого почався прискорений 
розвиток  франчайзингу в Україні, характерні відсутність стабільності 
економіки країни, постійні стрибки в її розвитку, що призводить до 
відповідних різких коливань попиту на всі види товарів, регулярних 
перерозподілів власності, які не можуть не  впливати на франчайзі [2]. 

       Таким чином, для підтримки розвитку франчайзингу в Україні 
необхідне вдосконалення правової бази в напрямку підвищення 
захищеності як франчайзера, так і франчайзі. Для визначення 
назріваючих проблем і прийняття своєчасних рішень для їх ліквідації 
слід здійснювати детальний моніторинг всієї франчайзингової мережі. 
Цю функцію, а також консультаційну, освітню та інформаційну 
підтримку франчайзерів і франчайзі необхідно вбудувати в систему 
регіональної підтримки малого та середнього бізнесу, посилити в цих 
процесах вплив і роль Асоціації франчайзингу в Україні.[5]  

Основною проблемою законодавчого регулювання франчайзингу є 
відсутність Закону України «Про франчайзинг», адже засобами 
цивільного та господарського кодексів неможливо регулювати та 
стимулювати розвиток такої динамічної галузі, як франчайзинг. 
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Серед проблем, що стоять перед сучасною наукою, питання 
взаємовідносин між членами сім‘ї є одним із найцікавіших з приводу 
розгляду і з‘ясування. В особливості дискусіність і важливість цього 
питання проявляється коли це стосується батьківських прав та 
батьківських обов‘язків, а проблематика теоретичного підходу щодо 
розмежування понять «здійснення» та «виконання» у контексті цих же 
батьківських прав та обов‘язків залишається сьогодні відкритою.  
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Батьківські права та обов‘язки – права і обов‘язки, покладені 
законодавством на батьків щодо виховання і утримання дітей. Стосунки 
між батьками та дітьми можуть мати духовний, моральний, особистий 
або майновий характер. 

Батьківські права та обов‘язки визнаються за особами, відносно яких 
наявні безспірні відомості, що вони є батьком або матір‘ю даних дітей. 

Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу України батько і мати 
мають рівні права та обов‘язки щодо дитини, незалежно від того, чи 
перебувають вони у шлюбі. 

Виходячи з даної норми окремі автори пропонують розрізняти 
батьківські права і батьківські обов‘язки, деякі автори стверджують про 
єдність батьківських прав і обов‘язків. 

Підставою для формування в науці сімейного права різних підходів 
до даного питання є і положення сімейного кодексу про 
відповідальність батьків за неналежне здійснення батьківських прав, 
ухилення від виконання батьківських обов‘язків.  

І тому як сім‘я є одним із найдавніших і найважливіших інститутів в 
суспільстві, вважаємо що правильне розтлумаченя цього питання, яке 
тим більше стосується правовідносин батьків та дітей. І тому захист 
державою цих прав та інтересів, має стати пріоритетним напрямком при 
розбудові «справжньої» європейської, демократичної та правової 
держави в Україні. 

Батьківські права та обов‘язки – права і обов‘язки, покладені 
законодавством на батьків щодо виховання і утримання дітей. Стосунки 
між батьками та дітьми можуть мати духовний, моральний, особистий 
або майновий характер. 

Батьківські права та обов‘язки визнаються за особами, відносно яких 
наявні безспірні відомості, що вони є батьком або матір‘ю даних дітей. 

Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу України батько і мати 
мають рівні права та обов‘язки щодо дитини, незалежно від того, чи 
перебувають вони у шлюбі. 

Виходячи з даної норми окремі автори пропонують розрізняти 
батьківські права і батьківські обов‘язки, деякі автори стверджують про 
єдність батьківських прав і обов‘язків. 

Підставою для формування в науці сімейного права різних підходів 
до даного питання є і положення сімейного кодексу про 
відповідальність батьків за неналежне здійснення батьківських прав, 
ухилення від виконання батьківських обов‘язків.  

Здійснення сімейних прав – це реалізація учасниками сімейних 
правовідносин тих можливостей, які закладено у належних їм 
суб‘єктивних сімейних правах. 

Аналізуючи положення сімейного кодексу та інших нормативно-
правових актів, що регулюють відносини між батьками і дітьми, можна 
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дійти висновку, що найпоширенішою є класифікація батьківських прав 
на особисті немайнові та майнові. 

Забезпечення інтересів дітей має бути предметом основної турботи 
батьків. Батьківські права не можуть здійснюватися в суперечності з 
інтересами дітей. Саме інтереси дітей мають бути критерієм визначення 
правомірності поведінки (дій та бездіяльності) батьків, а порушення 
інтересів дітей або створення реальної загрози їх порушенню виступає 
підставою для застосування до батьків заходів юридичної 
відповідальності.  

Також хотілося б акцентувати увагу на формах і способах здійснення 
батьківських прав, на питаннях правової формалізації поведінки батьків 
при здійсненні своїх батьківських прав, аналізі допустимих способів 
реалізації батьківських прав та обов‘язків.  

До батьківських прав Сімейним кодексом України віднесено:  
- право визначити прізвище та ім‘я дитині;  
- переважне право перед іншими особами на виховання дитини;  
- право залучати до виховання дитини інших осіб;  
- право передавати дитину на виховання фізичним чи юридичним 

особам; право безперешкодного спілкування з дитиною;  
- право на самозахист дітей; право захищати інтереси дітей, бути 

законними представниками в суді, органах державної влади тощо;  
- право визначати місце проживання дитини;  
- право відбирати малолітню дитину від осіб, які утримують її у себе 

не на підставі закону або рішення суду, та багато інших прав, 
передбачених законодавством України .  

Батьківські права та обов‘язки поширюються і на осіб, які у 
встановленому законом порядку усиновили або удочерили дітей.  

При здійсненні батьківських прав батьки не мають права завдавати 
шкоди фізичному та психічному здоров‘ю дітей, їх моральному 
розвитку. Способи виховання дітей повинні виключати зневажливе, 
жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність, поводження, 
образу або експлуатацію дітей.  

При здійсненні майнових прав батьки зобов‘язані максимально 
враховувати інтереси дитини, створювати умови (в тому числі 
матеріальні) для забезпечення їй рівня життя, необхідного для 
фізичного, розумового, духовного, естетичного і соціального розвитку. 
Пріоритет прав та інтересів дитини є визначальним при здійсненні 
батьками своїх прав та обов‘язків, у тому числі в сфері сімейних 
майнових відносин.   

Сімейний обов‘язок, в тому числі і батьківський, - це вид і міра 
необхідної поведінки, яку особа зобов‘язана (повинна, мусить) вчинити. 

Носієм сімейного обов‘язку завжди є конкретна, точно визначена 
особа. Відповідно до теорії абсолютних правовідносин, носіями 
обов‘язку у них є «усі і кожен». Чи можливо припасувати цю теорію до 
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сімейних відносин? Ствердна відповідь на це запитання може у декого, 
особливо у тих, хто взагалі не підтримує теорію абсолютних 
правовідносин, викликати подив. Тим, хто її підтримує, треба визнати, 
що абсолютними правовідносинами з усіма та кожним пов‘язані батьки 
дитини, оскільки усі і кожен зобов‘язані поважати батьківські права й 
утримуватися від вчинення дій, які могли б їх порушити .  

Правовідносини власності між подружжям мають двояку суть. 
Дружина і чоловік перебувають в абсолютних правовідносинах зі всіма, 
хто може стати потенційним агресором щодо їхнього права батьківства, і 
водночас – у відносних правовідносинах між собою, оскільки і дружина, і 
чоловік зобов‘язані взаємно поважати права кожного з них як батьків. 

Зміст сімейного обов‘язку часто визначається у Сімейному Кодексі 
за допомогою оцінюваних понять: «поважати дитину», «піклуватися про 
її здоров‘я», «дбати про матеріальне забезпечення сім‘ї», «утримувати» 
тощо. За наявності спору зміст обов‘язку може бути чітко визначений 
судом, наприклад,  «сплачувати щомісячно аліменти у сумі 1500 грн.». 

Іноді суть сімейного обов‘язку у Сімейному кодексі взагалі не 
визначена, її можна змоделювати, виходячи зі змісту сімейного права, 
якому цей обов‘язок має кореспондувати. Так, праву, приміром, 
чоловіка на повагу від дитини відповідає обов‘язок дружини 
утримуватися від дій, які би зневажали це його право. 

Батьківські обов‘язки можна розділити за різними ознаками. 
За підставами виникнення батьківські обов‘язки можуть бути 

такими, що виникають безпосередньо із закону. Таким є, наприклад, 
обов‘язок утримувати дитину. Обов‘язок може виникнути із договору, 
зокрема шлюбного. За певних обставин джерелом обов‘язку може бути 
звичай або мораль. 

За змістом поведінки, яку особі належить вчинити, обов‘язки є 
активні та пасивні. Активним є обов‘язок виховувати дитину. Пасивним 
- обов‘язок батьків утримуватися від дій, які можна вважати 
експлуатацією дитини. 

Носієм сімейних обов‘язків є насамперед повнолітня, повністю 
дієздатна особа. Носієм обов‘язку з утримання дитини може бути і 
недієздатний батько, однак він не може мати обов‘язків, пов‘язаних із 
вихованням дитини. 

Батьківські права та обов‘язки можуть мати й неповнолітні і навіть 
малолітні особи. Але в останньому випадку виникнуть серйозні 
проблеми із їх здійсненням. Однак для заперечення наявності 
материнського права, наприклад, у тринадцятирічної чи навіть 
молодшої за віком матері немає достатніх підстав. 

Той, чия цивільна дієздатність обмежена у зв‘язку із зловживанням 
алкогольними напоями чи наркотичними засобами, не втрачає сімейних 
прав та обов‘язків.  

Відповідно до ст. 150 Сімейного кодексу України батьки зобов‘язані:  
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1. Виховувати дитину в дусі поваги до прав інших людей, любові до 
свого народу;  

2. Піклуватися про здоров‘я дитини, її фізичний, духовний та 
моральний розвиток;  

3. Забезпечити здобуття дитиною повної загальної освіти;   
4. Поважати дитину. Забороняється будь-яка експлуатація дитини 

батьками, фізичні покарання та покарання, які принижують гідність 
дитини. 

Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується 
системою державного контролю.  

Питання виховання дітей вирішуються спільно. Той з батьків, хто 
проживає окремо від дитини, зобов‘язаний брати участь у її вихованні і 
має право на особисте спілкування, якщо таке спілкування не 
перешкоджає нормальному розвитку дитини. Якщо батьки не можуть 
дійти згоди щодо участі у вихованні, то порядок визначається органом 
опіки та піклування. У випадку, якщо батьки не підкоряються рішенню 
органу опіки, то кожен з батьків має право звернутися в суд для 
вирішення суперечки. 

Отже, можна зробити висновок що деякі права учасників сімейних 
правовідносин є одночасно і їхніми обов‘язками. Ця ознака є найбільш 
характерною для батьківського правовідношення: батьки не лише мають 
право на особисте виховання дитини (ст. 151 Сімейного кодексу 
України), але й зобов‘язані виховувати дитину з врахуванням інтересів 
дитини, поважаючи права дитини та її людську гідність (ст. 155 
Сімейного кодексу України). 

 
Проблеми регулювання сурогатного материнства в Україні та 
цивільно-правова відповідальність у сфері донорства органів 

 
Чернявська А.С., студент навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Лебідь В.І.  
 

Завдяки розвитку наукових технологій для вирішення проблем 
безпліддя з‘явилася можливість застосовувати допоміжні репродуктивні 
технології,разом з цим в медицині існує стрімкий розвиток у сфері 
донорства. Необхідність у досконалій правовій базі пов‘язана передусім 
з правовим становищем осіб які приймають у цьому участь. 

Проблемою на сьогодні є аналіз діючого законодавства та надання 
ідей щодо його покращення в питаннях пов‘язаних з регулювання 
сурогатного материнства та донорства. 

До нормативно-правових актів якими регулюються ці питання є 
Конституція Україні, Цивільний Кодекс, Сімейний кодекс,Накази 
міністерства охорони здоров‘я «Про затвердження нормативно правових 
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документів з питань трансплантації» від 25 вересня 2000р.,» Про 
регламентацію трансплантаційної служби України» від 24 травня 
2004р.,Наказ Міністерства охорони здоров‘я України «Про 
затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні» від 09 вересня 2013 р. № 787. 

 Ось наприклад у ст.281 Цивільного кодексу України закріплено 
право на проведення ДРТ,де зазначено:»Повнолітні жінка або чоловік 
мають право за медичними показаннями на проведення щодо них 
лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологія згідно 
порядком та умовами, встановленими законодавством». Саме поняття 
ДРТ визначено у Наказі Міністерства охорони здоров‘я України» Про 
затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних 
технологій» від 09.09.2013р.Тут же і зазначені необхідні умови, 
протипоказаня, і те що сурогатною матір‘ю може бути повнолітня 
дієздатна жінка за умови наявності власної здорової 
дитини,добровільної письмово оформленої заяви сурогатної 
матері,також за відсутності медичних протипоказань. Варто зазначити 
той факт , що передбачено згоду чоловіка сурогатної матері на її участь у 
сурогатному материнстві(окрім одиноких жінок ). Важливим пунктом 
Наказу МОЗ № 787 є перелік документів,  які необхідні для проведення 
сурогатного материнства, а саме нотаріально засвідчена копія 
письмового спільного договору між сурогатною матір‘ю та жінкою 
(чоловіком) або подружжям. Тому актуальним питанням залишається  
зміст такого договору та його юридична природа.  

А питання цивільно-правової відповідальності у сфері донорства 
органів на сьогоднішній день є також дуже актуальним. Це зумовлено 
великою зацікавленості крім медичних працівників , науковців, юристів. 

В умовах правових перетворень у галузі регулювання медичної 
діяльності цивільно-правова відповідальність набуває особливого 
значення. Адже в даному випадку переважає відновлювальна функція 
юридичної відповідальності,коли цивільно-правові норми діють на 
свідомість і поведінку медичних працівників та спрямовані на 
приведення до нормального стану як правового статусу пацієнта і 
медичного закладу,так і медичних правовідносин в цілому. 

Стосовно договору сурогатного материнства в частині особистих 
майнових відносин,то він тотожний із договором про надання послуг. 
Згідно із цим договором одна сторона (виконавець) зобов‘язується за 
завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживається 
в процесі здійснення певної діяльності, а замовник зобов‘язується 
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не передбачено 
договором (ст. 901 Цивільного кодексу України). Хоча договір, 
укладений між біологічними батьками дитини та сурогатною матір‘ю, 
поряд з елементами договору про надання послуг, містить  елементи 
договору підряду, оскільки біологічних батьків насамперед цікавить 
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результат – народження дитини. Також важливо передбачити такі 
обов‘язки матері, як дотримання рекомендацій лікарів, виключення 
шкідливих звичок тощо, тобто самого порядку «надання послуг» та 
графіку й режиму певних дій під час виконання умов угоди. Отже, в 
такому документі наявні елементи трудового договору. 

Варто погодитися з думками науковців, щодо доцільності введення 
граничного  віку для особи, яка може бути сурогатною матір‘ю, та 
вирішення питанням перебування потенційних батьків у шлюбі під час 
проходження програми ДРТ, а також чи може бути проведена дана 
програма для самотньої жінки , оскільки фактичної заборони в 
законодавстві немає.  

Може виникнути, ситуація, коли названі батьки помирають до 
народження дитини сурогатною матір‘ю. Якщо сурогатна матір не 
захоче залишити дитину собі, то у даному випадку дитина буде визнана 
такою, що залишилися без піклування і буде взята на облік органами 
опіки і піклування. Хоча, як вважають деякі науковці, більш 
сприятливим для дитини в цьому випадку було б визнання її дитиною 
померлих названих батьків, що дало б можливість виникнення у неї 
спадкових прав. 

Таким чином, сурогатне материнство в Україні дозволене на 
законодавчому рівні, на відміну від зарубіжних країн, таких як Італія, 
Франція, Німеччина, де воно заборонено. Нормами чинного 
законодавства не визначено  поняття сурогатного материнства, тому під 
сурогатним материнством слід розуміти процес виношування дитини 
жінкою на підставі відповідного договору.  

На жаль щодо цивільно-правової відповідальності,то законодавство 
не встановлює її конкретно у питаннях донорства органів та сурогатного 
материнства.  

На даний час у нашій державі відповідальність у сфері донорства 
органів чітко визначається у Кримінальному кодексі України 

Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, що сурогатне 
материнство є цілком законним в України,як і донорство органів. Проте, 
діючим законодавством України абсолютно не врегульовано: права, 
обов‘язки, гарантії, відповідальність біологічних батьків (подружжя), 
сурогатної матері та дитини, гарантії учасників сурогатного 
материнства, особливості винагороди (грошового відшкодування) 
сурогатній матері за виношування дитини, форма та суттєві умови 
договору біологічних батьків та сурогатної матері про виношування 
дитини та інші особливості. Таким чином, законодавче регулювання 
відносин сурогатного материнства в Україні має багато недоліків та 
прогалин і потребує суттєвого удосконалення. 

У теорії цивільного права не склалося єдиної думки відносно 
сутності та правової природи договору про виношування дитини 
сурогатною матір‘ю, не сформовано також єдиного понятійного апарату, 
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щоб застосовувати в даних правовідносинах. Окремі автори зазначають, 
що договір (угода) про сурогатне материнство треба віднести до 
нікчемних правочинів, які порушують засади моралі та правопорядку . 
Інші дослідники розглядають даний договір як цивільно-правовий 
договір. Деякі автори, судячи з визначення 

цивільно-правового договору, не розглядають договір сурогатного 
материнства як цивільно-правовий, та застосування цивільного 
законодавства про договори до нього є неможливим. Хоча є й 
прибічники застосування норм цивільного права до відносин, що 
виникають за договором сурогатного материнства. 

Підставою виникнення правовідносин щодо сурогатного 
материнства є договір про сурогатне материнство. 

Я вважаю,що необхідно врегулювати відносини між потенційними 
батьками та сурогатною матір‘ю шляхом прийняття відповідного 
законодавчого акта. Крім того, передбачити випадки відмови сурогатної 
матері віддавати дитину її справжнім батькам, а також правові наслідки 
народження дитини сурогатною матір‘ю з вродженими вадами і відмови 
від неї потенційними батьками. Та встановити більш чітку 
відповідальність у сфері донорства органів 
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СЕКЦІЯ 11. Господарське право і процес 

 
Ведення  господарської діяльності в зоні АТО: проблемно-
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Нескороджена Л.Л. 

 
Ведення господарської діяльності на території антитерористичної 

операції (далі – АТО) регулюється Законами України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» від 15 квітня 2014 року (дає визначення окупованої 
території); «Про захист від недобросовісної конкуренції»; «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності»; «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;  та ін.  

Проаналізувавши нормативно-правові акти, що регулюють 
господарську діяльність в зоні антитерористичної операції необхідно 
виділити такі недоліки:  недостатньо розкрито поняття «тимчасово 
окупована територія»; невизначеність «території зони АТО»( де-юре, не 
існує переліку населених пунктів на території яких здійснювалася 
антитерористична операція, а де-факто – такий перелік існує, адже, 
Кабінет Міністрів України, згідно чинного законодавства, не має 
повноважень зупиняти дію розпорядженням від 30 жовтня 2014 року № 
1053-р.) та відсутність законодавчого досконалого врегулювання 
питання особливого режиму оподаткування підприємців з податковою 
адресою в зоні антитерористичної операції. 

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» врегульовані питання проведення 
перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами 
здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської 
діяльності; особливості державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; дії ліцензії та документів дозвільного 
характеру; підтвердження обставин непереборної сили; мораторій на 
нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за 
кредитними зобов‘язаннями. 

Що ж стосується форс-мажору то, спрощена процедура 
підтвердження форс-мажорних обставин підприємцям із зони АТО 
поширюється лише на підтвердження форс-мажорних обставин, які 
впливають на податкові відносини. Практична цінність спрощеної 
процедури полягає у тому, що за наявності сертифікату про форс-
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мажорні обставини, платник податків має підстави скористатися 
правом на: 

- розстрочку та відстрочку податкових зобов'язань або боргу; 
- списання безнадійного податкового боргу; 
- продовження граничних термінів для подання податкової 

декларації та інших документів.  
Але, кому будуть розстрочувати (відстрочувати), продовжувати 

граничні терміни для подання податкової декларації, а кому списувати? 
Яким вимогам повинен відповідати суб‘єкт господарювання? На ці 
питання відповідь законодавець не дає. 

Отже, вважаємо, що на сьогодні існує досить велика кількість 
нормативних актів, які регулюють питання ведення господарської 
діяльності в зоні АТО. Але проблема в тому, що відсутня його 
систематизація (що породжує певні прогалини, неточності) та механізм 
впровадження (що правозастосовні органи ставить у невизначеність та 
викликає неоднозначність застосування). 

 
Наслідки ліквідації господарських судів в Україні 

Давидюк Х.В., студент навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Нескороджена Л.Л. 
 

У жовтні минулого року, Уряд України ініціював проведення 
судової реформи, однією з основних новел якої повинно бути 
спрощення судової системи України, ліквідація спеціалізованих судів, 
перш за все господарських, а також ліквідація вищих спеціалізованих 
судів з наступною передачею усіх повноважень касаційним інстанціям 
Верховному суду України. 

Основою реформи судочинства Урядом проголошено спрощення та 
доступність правосуддя для громадян, але ліквідацією господарських 
судів ці завдання не будуть вирішені, оскільки: 

- господарське судочинство і на цей час є більш спрощеним у 
порівнянні із цивільним та адміністративним судочинством, завдяки 
чому в господарських судах вирішення господарських спорів 
відбувається у найкоротші строки. Передача ж справ до підвідомчості 
загальних судів лише ускладнить їх розгляд; 

- підвищення доступності правосуддя для громадян не пов‘язане із 
ліквідацію господарських судів, оскільки господарське судочинство 
розраховане не на пересічних громадян, а на участь у ньому 
професійних учасників. Намагання пересічного громадянина захищати 
свої права в складних економічних справах без професійного 
представника є приреченою на невдачу справою по суті» [1]. 
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Слід звернути увагу на негативні наслідки, які пов‘язані з 
ліквідацією господарських судів України і як це вплине на судову  
систему держави в майбутньому. 

Перш за все, буде підірвано оперативність розгляду господарських 
спорів, якої так гостро потребує економіка та інвестори. Адже  
порядок і строки розгляду справ, проведення окремих судових дій, 
процедура прийняття рішення у справі суттєво відрізняються від 
порядку та строків провадження в цивільному та кримінальному 
процесах. Оперативність – головна перевага господарських судів. 

Спеціалізація суддів в окремих загальних судах не зможе вирішити 
питання оперативного розгляду справ, оскільки буде збільшене 
навантаження на суддів та відійде до рівня загальних судів 
матеріально-технічне і організаційне забезпечення розгляду справ; 
стандарти оперативності втратять організаційну обумовленість, яка 
підтримувалася єдиною спеціалізованою юрисдикцією. 

Також слід зазначити, що за багато років склалася передбачувана, 
переважно єдина судова практика розгляду справ за участю банків з 
іноземними інвестиціями, а також справ за участю банківських установ, 
створених без участі іноземних інвестицій. Передбачуваність судової 
практики є головною запорукою сприятливого інвестиційного клімату. 

Одним з найважливішим аргументів залишається той факт, що 
деякі спори, які виникають в ході здійснення господарської діяльності 
потребують посиленого знання суддями як господарського та 
фінансового, так і банківського законодавства. Тобто володіннями  
спеціальними знаннями та практичними навичками в ході вирішення 
господарських спорів. 

Зменшення бюджетних витрат на утримання судів за рахунок 
ліквідації господарських судів обернеться погіршенням економічної 
активності через збільшення часу і неоднаковість вирішення 
економічних конфліктів. Крім того, Державний бюджет України 
втратить значні надходження від судового збору, адже при подачі 
позовних заяв у господарські суди сплачується значно більший 
судовий збір, що водночас зменшує кількість дрібних справ у судовій 
системі. Великий бізнес платитиме за судовий сервіс саме стільки, 
скільки й пересічні громадяни, що є несправедливим. 

У системі загальних судів неможливо буде забезпечити однакове 
застосування спеціального господарського законодавства, оскільки 
правозастосування у цій сфері не узагальнюватиметься єдиним 
спеціалізованим судовим органом, специфіка господарського 
законодавства та ділові звичаї ігноруватимуться, що значно 
впливатиме на якість розгляду справи. 

Буде втрачено правову культуру економічного судочинства, що 
багато десятиліть формувала порівняно високий рівень судових рішень 



 

168 

у системі господарських судів, їх безумовну доступність у електронній 
мережі, порядок у повідомленнях конфліктуючих сторін та 
передбачуваність рішень. 

Під прикриттям структурних перетворень буде дестабілізовано 
роботу судової ланки, яка забезпечує сьогодні оперативний захист 
публічних та державних інтересів. 

Проте, беззаперечним фактом є те, що господарські суди, як і інші 
судові органи України, потребують реформування. Але усунення вад в 
їх діяльності шляхом скасування найбільш ефективної юрисдикції є 
руйнівною дією, здатною утворити колапс у правовій та економічній 
системах України, погіршити інвестиційний клімат в країні. 

Список використаних джерел: 
1. Громадська організація економічного права.  Лист Президенту України щодо 

недоцільності ліквідації господарських судів. Електронний ресурс 
http://economiclaw.com.ua/list-prezidentu-ukrayini-shhodo-nedocilnosti-likvidaciyi-
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Акціонерне товариство на даний період часу являється однією із 
найпоширеніших організаційних форм діяльності, що апробовано 
практикою, і має найбільш конкурентні переваги порівняно з іншими 
організаційними формами. Про це свідчить вітчизняний досвід і світова 
практика. 

Правове регулювання, створення, діяльності акціонерних товариств 
здійснюється на підставі ЗУ «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008р, ГКУ та інших нормативно-правових актів. 

Зокрема, ст. 3 ЗУ « Про акціонерні товариства» визначає правовий 
статус акціонерного товариства . 

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал 
якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної 
вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями [1]. 

Акціонери несуть ризик збитків, пов‘язаних з діяльністю 
товариства, тільки в межах належних їм акцій [2]. Отже, майновий 
ризик акціонерів обмежується тією сумою, яку вони заплатили за 
придбані акції (ч.2. ст 80 ГКУ). 

Особливість акціонерних товариств полягає в тому, що їхній капітал 
утворюється у грошовій формі та поділяється на однакові за 
номінальною величиною і неподільні паї у вигляді акцій. Цим вони 
відрізняються від товариств з обмеженою відповідальністю. 

http://economiclaw.com.ua/list-prezidentu-ukrayini-shhodo-nedocilnosti-likvidaciyi-gospodarskix-sudiv/
http://economiclaw.com.ua/list-prezidentu-ukrayini-shhodo-nedocilnosti-likvidaciyi-gospodarskix-sudiv/
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Розповсюдження акціонерних товариств обумовлено певними 
перевагами цієї форми організації підприємництва, а саме : 

ефективним способом фінансування через продаж акцій, що дозволяє 
залучати фінансові ресурси великої кількості окремих осіб. Це дає 
можливість збільшити обсяги виробництва, знизити витрати, підвищити 
конкурентоспроможність підприємства, зменшити ризики. Банківські 
кредити теж стають більш доступними; 

можливістю для акціонерів отримувати доходи та не брати активної 
участі в управлінні підприємством; 

можливістю розподілу ризику за рахунок придбання акцій різних 
товариств; 

можливістю вільно розпоряджатись своїми вкладами шляхом 
продажу акцій; 

Таким чином, у публічному акціонерному товаристві акції вільно 
продаються та купуються, акції приватного акціонерного товариства 
розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного 
кола осіб і кількісний склад останнього не може перевищувати 100 
акціонерів. 

Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що акціонерні 
товариства відіграють провідну роль у сучасній ринковій економіці. 
Якщо брати до уваги зарубіжний досвід, то яскравим прикладом постає 
США, оскільки в США більше 20% всіх підприємств є корпораціями, за 
обсягом продажу їх частка становить більш 90%. Незважаючи на те, що 
кількість їх невелика, у створенні валового внутрішнього продукту їм 
належить провідна роль. Взагалі в країнах з ринковою економікою 90% 
капіталу є акціонерним. 

 У більшості галузей промисловості, особливо в машинобудуванні, 
акціонерні товариства є провідною формою організації бізнесу. Це 
пов‘язано із значною потребою даних галузей у фінансових ресурсах. 

Тому зважаючи на світову практику та усі переваги акціонерного 
товариства можна вважати, що акціонерне товариство є найбільш 
стійкою формою підприємницької діяльності. Воно може функціонувати 
тривалий період незалежно від його власників (акціонерів), що створює 
можливості для перспективного розвитку ринкової економіки в країні. 

Список використаних джерел: 
1. ЗУ «Про акціонерні товариства» Верховна Рада України; Закон від 17.09.2008 № 

514-VI 
2. Господарський кодекс України зі змінами та доповненнями станом на 14 січня 

2014р.: (відповідає офіційному текстові)- К.: «Цент учбової літератури»,2014.-156с . 
3. Рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  «Про 

затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні 
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Венчурний капітал, як специфічний тип фінансування, який 
розвивався для підтримки високо ризикових проектів, відіграє важливу 
роль в інноваційному процесі. 

Участь венчурного капіталу є принциповим чинником в 
інноваційному процесі. З різних причин для великих компаній реалізація 
ризикового проекту буває скрутною. Такі проекти мають більший шанс 
на успіх, якщо вони зроблені малими технологічними фірмами. 
Венчурний капіталіст здатний за допомогою відповідних фінансових 
інструментів брати участь у підтримці таких високо ризикових 
інноваційних проектів. Це підтверджується тим, що технологічні 
революції, призвели до трансформації індустріального виробництва, 
були відомі компаніями, підтримуваними венчурним капіталом. 
Наприклад, фірми, які лідирували в кожному новому поколінні 
комп'ютерних технологій (ПК, програмне забезпечення), фінансувалися 
за рахунок венчурного капіталу.Щодо «Венчурного капіталу», то рівень 
економічного розвитку окремої держави безпосередньо залежить від 
ефективної державної політики в інвестиційній сфері. Останні 
десятиліття переконливо показують: для ефективної роботи економіки 
будь-якої країни необхідна наявність злагодженого ланцюжка: «наука – 
технологія – виробництво – ринок». А досягти цього без використання 
індустрії венчурного бізнесу, тобто без створення приватних 
інвестиційних компаній, діяльність яких підтримується державними і 
суспільними фондами, не видається можливим. Венчурні компанії 
максимально сприйнятливі до чужих унікальних ідей, котрі мають 
відчутний ринковий потенціал. Тому проблема розвитку венчурної 
індустрії набула неабиякого значення в інноваційній сфері.Венчурний 
капітал ( англ. Venture Capital ) - капітал інвесторів, призначений для 
фінансування нових, зростаючих або борються за місце на ринку 
підприємств і фірм ( стартапів) і тому пов'язаний з високим або відносно 
високим ступенем ризику; довгострокові інвестиції, вкладені в 
ризиковані цінні папери або підприємства, в очікуванні високої 
прибутку. Венчурний капітал, як правило, асоціюється з інноваційними 
компаніями. Більшість венчурних схем є незалежні фонди, які 
залучають капітал із фінансових установ доти, як вони інвестуються в 
малі і середніх підприємств. Утім, деякі фінансові інститути мають 
власні венчурні фонди, соціальній та деяких країнах є неформальний 
ринок венчурного капіталу (приватних інвесторів - бізнес-ангелів) і 
великих компаній (корпоративний венчуринг). 



 

171 

Індустрія венчурного капіталу найбільш розвинена у Сполучені 
Штати, де орієнтована на технологічні сектори економіки та складається 
з широкого спектра інвесторів, які включають пенсійні фонди, страхові 
компанії та приватних інвесторів. Щодо молода європейська венчурна 
індустрія орієнтована на основні сектори економіки, при 
доминирующем участі банків. Японські венчурні фірми формуються як 
дочірні організації фінансових установ і інвестують в освічені фірми, 
забезпечували, переважно, кредитами. 

В Україні венчурний капітал представлений двома секторами: 
формальним, венчурні фонди, і неформальним, приватні інвестори. 
Діяльність та обсяги інвестицій неформального сектора оцінити 
складно, оскільки такі інвестори уникають публічності, проте наявність 
в Україні їх об‘єднання – Української асоціації приватних інвесторів 
передбачає, що підприємства, які реалізують високодохідні та 
ризиковані інвестиційні проекти можуть розглядати їх в якості 
потенційних інвесторів. 

Динаміка показників венчурних фондів свідчить, що їх кількість та 
капіталізація постійно зростали прискореними темпами з 2004 р., 
зростання продовжувалось навіть після кризи. Проте за свідченням 
українських дослідників більшість з вітчизняних венчурних фондів не 
виконує своїх економічних функцій, а виступає інструментом 
фінансово-промислових груп з перерозподілу грошових потоків та 
оптимізації оподаткування. Незважаючи на це, існують перспективи 
розвитку традиційних венчурних фондів в Україні, за умов пом‘якшення 
стримуючих чинників, особливо за сприяння держави. Основні критерії 
за яким підприємство може визначитись як акцептор інвестицій 
венчурних фондів співпадають з приватними інвесторами.Одним із 
найбільш стримуючих факторів для розвитку венчурного капіталу в 
Україні виступає низький рівень розвитку організованого фондового 
ринку та корпоративної культури, що ускладнює вихід венчурних 
інвесторів із проекту. 

Венчурний капітал відіграє важливу роль у прискоренні випуску на 
ринок виробів, створених за принципово новими технологіями. 
Залучення венчурного капіталу вигідно обом беруть участь у цьому 
процесі сторонам: фірмам-виробникам це дозволяє мінімізувати ризик, 
пов'язаний із створенням нового продукту, а фінансовим структурам - в 
разі успіху на ринку отримувати набагато вищі прибутки, ніж при 
вкладенні коштів у виробництво традиційного продукту. Але, мабуть, 
головний виграш отримує держава і суспільство в цілому, бо з'єднання 
інвестицій та інновацій багаторазово прискорює темпи науково-
технічного прогресу. 
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Загальна характеристика господарських товариств 

 
Зборовська Н.О., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України 
Науковий керівник: кандидат економічних наук Островерх Л.Л. 
 

Господарські товариства є результатом тривалого історичного 
розвитку. Деякі види беруть свій початок у римському праві, інші 
формуються відповідно специфічним поглядам середньовікової епохи, 
треті зобов‘язані своїм походженням економічним умовам нового часу. 
У дореволюційному законодавстві зазначалися такі форми товариств: 
повне, на вірі, акціонерне й артільне, а у законодавстві перших років 
радянської влади – просте товариство, повне, товариство на вірі і з 
обмеженою відповідальністю.  

У економічній системі Радянського Союзу переважна більшість 
підприємств мало державну форму власності, де власником виступала 
держава. З появою приватної власності стало можливим утворення 
нових форм господарської діяльності. З метою створення ринкової 
системи був початий процес приватизації колишніх державних 
підприємств і проголошена свобода підприємництва, тобто свобода 
створення і функціонування нових приватних підприємств. 

Об‘єднання партнерів для спільного бізнесу називають товариством. 
Участь у товаристві прийнято скріплювати письмовою угодою або 
договором. Для більш тісної і тривкої спілки товариство оформляється 
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як підприємство. Отже, господарськими товариствами визнаються 
підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди 
юридичними особами і громадянами шляхом об‘єднання їх майна та 
підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Товариства є 
юридичними особами. Юридичними особами визнаються організації, 
які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати 
майнових і особистих немайнових прав і нести обов‘язки, бути 
позивачами і відповідачами в суді, господарському суді або в 
третейському суді. Всі господарські товариства є юридичними особами, 
діють на підставі установчих документів, затверджених засновниками, 
мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми 
товариства. Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою 
діяльністю, яка не суперечить законодавству України.  

Вибір конкретного виду господарського товариства залежить від 
цілей і намірів його засновників, а також у ряді випадків передбачених 
законодавством. Наприклад, фондова біржа та інвестиційний фонд 
можуть бути створені тільки в формі приватного акціонерного 
товариства, страхові компанії – у формі товариства з додатковою 
відповідальністю, ломбард – повного товариства.  

На сьогоднішній день найбільшою популярністю в Україні 
користуються товариства з обмеженою відповідальністю (завдяки 
простоті створення, обмеженої відповідальності учасників, придатності 
для організації як малого, так і великого бізнесу), а також акціонерні 
товариства.  

Учасники товариства мають право:  
1. Брати участь в управлінні справами товариства в порядку, 

визначеному в установчих документах, за винятком випадків, 
передбачених цим Законом;  

2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його 
частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) 
пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками 
товариства на початок строку виплати дивідендів;  

3. Вийти в установленому порядку з товариства;  
4. Одержувати інформацію про діяльність товариства.  
Учасники можуть мати також інші права, передбачені 

законодавством і установчими документами товариства.  
Учасники товариства зобов‘язані:  
- додержувати установчих документів товариства і виконувати 

рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;  
- виконувати свої зобов‘язання перед товариством, в тому числі і 

пов‘язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) 
у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими 
документами;  
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- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства;  

- нести інші обов‘язки, якщо це передбачено Законом «Про 
господарські товариства», іншим законодавством України та 
установчими документами. 

Вклади учасників і засновників становлять статутний капітал 
товариства. Вкладом учасника (засновника) товариства є сукупність 
грошових коштів, майна і майнових прав, оцінених за згодою учасників 
у національній валюті України і переданих товариству для забезпечення 
його діяльності у порядку, розмірах і в терміни, визначені установчими 
документами. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника або 
засновника у статутному капіталі.  

Вкладами учасників та засновників можуть бути:  
рухоме і нерухоме майно (речі), не заборонене до обігу на території 

України;  
цінні папери, передача яких дозволяється чинним законодавством 

України;  
грошові кошти у валюті України або іноземній валюті;  
майнові права, включаючи права інтелектуальної власності, право 

користування майном, природними ресурсами, право на здійснення 
господарської діяльності і т. ін. 

Закон забороняє використовувати для формування статутного 
капіталу бюджетні кошти, крім випадків, передбачених Законом 
України «Про першочергові заходи щодо запобігання наслідків 
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України протягом строку його дії», а також кошти, одержані в кредит та 
під заставу.  

Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути 
будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні 
папери, права користування землею, водою та іншими природними 
ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові 
права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому 
числі в іноземній валюті. 

Загалом статутний капітал формується з врахуванням наступних 
принципів: 

1) дотримання законодавчих вимог щодо мінімального розміру 
статутного капіталу; 

2) розмір статутного капіталу повинен відповідати інтересам 
учасників відносно розподілу часток; 

3) статутний капітал повинен формуватися у розмірі, необхідному 
для досягнення поставленої мети. 

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) 
розмір статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу може бути 
здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів 
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(оплати акцій), крім випадків, передбачених цим Законом. Повна сплата 
внесків до статутного капіталу повинна бути здійснена на протязі одного 
року з дня створення юридичної особи. Зменшення статутного капіталу 
при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається. 
Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає 
чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. 

Найменування господарського товариства визначається його 
учасниками і повинно містити зазначення виду товариства, а для повних 
та командитних товариств – прізвища (найменування) учасників 
товариства, або хоча б одного з них з додатком типу «… і компаньйон», 
«... і син», «... і товариші».  

Забороняється використовувати в найменуваннях підприємств 
повні або скорочені найменування органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та похідні від цих найменувань, а також 
найменування, тотожні найменуванням інших суб‘єктів 
підприємницької діяльності – юридичних осіб чи об‘єднань 
громадян, внесених до відповідних реєстрів.  

Орган державної реєстрації дає змогу попередньо здійснити 
перевірку заявленого найменування суб‘єкта підприємницької 
діяльності – юридичної особи на тотожність найменуванню вже 
зареєстрованого суб‘єкта, внесеного до відповідних реєстрів. В органі 
державної реєстрації можна зарезервувати терміном на 2 місяці (для 
публічних акціонерних товариств – на 9 місяців) найменування суб‘єкта 
підприємницької діяльності, яке включається в окремий перелік 
зарезервованих найменувань та враховується під час перевірки на 
тотожність поряд з найменуваннями вже зареєстрованих суб‘єктів.  

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з 
додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі 
установчого договору і статуту, повне і командитне товариство – 
установчого договору.  

Установчі документи повинні містити такі відомості: вид товариства; 
предмет і цілі його діяльності; склад засновників та учасників; 
найменування та місцезнаходження; розмір та порядок утворення 
статутного капіталу; порядок розподілу прибутків та збитків; склад та 
компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, 
включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість 
голосів; порядок внесення змін до установчих документів; порядок 
ліквідації і реорганізації товариства. Установчі документи відіграють 
значну роль у діяльності будь-якого господарського товариства, до їх 
складення не слід підходити формально. Враховуючи те, що чинне 
законодавство недосконале і суперечливе, його недоліки значною мірою 
можуть бути компенсовані за рахунок змісту установчих документів. 
Краще, якщо розробкою документів займаються фахівці.  
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СЕКЦІЯ 12. Економіко-правові дисципліни 

 
Правові основи регулювання державного кредиту 

 
Будаква О.Е., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
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Науковий керівник: кандидат економічних наук Островерх Л.Л. 
 

В умовах ринкової економіки інститут державного кредиту набуває 
все важливішого значення у складі фінансової системи країни. Це 
пов‘язано із бурхливим розвитком сфери кредитних відносин загалом в 
умовах демократії та конкурентного середовища, появою нових форм 
залучення кредитних ресурсів та гнучкої системи кредитних 
інструментів, підвищенням ролі кредитних ринків та формуванням 
відповідної інфраструктури, а відтак, – зростанням обсягу кредитних 
операцій за участю держави. Зазначене обумовлює доцільність 
теоретичного обґрунтування сутності державного кредиту, дослідження 
його особливостей і структури із застосуванням системного підходу. 

Оскільки державний кредит – це сукупність відносин, у яких 
держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора або гаранта, 
питання державного кредиту слід досліджувати комплексно, 
враховуючи те, що держава одночасно надає кредити і бере у борг 
тимчасово вільні кошти. При цьому кредитні відносини, у яких вона 
виступає позичальником, суттєво відрізняються від тих, у яких держава 
виступає кредитором чи гарантом повернення кредитів, за цілями, 
методами і соціально-економічними наслідками. Тому всі три основні 
складові системи державного кредиту потребують дослідження та 
обґрунтування. Разом із цим, можна відмітити певні особливості 
державного кредиту, які є загальними для усіх складових системи. 

У зв‘язку з тим, що у дослідженні питань державного кредиту основу 
становлять проблеми залучення державою кредитів для покриття 
бюджетного дефіциту та управління державним боргом, а іншій 
складовій системи державного кредиту не приділяється належна увага, у 
науковій літературі державний кредит інколи інтерпретується як 
відносини, у яких держава виступає лише позичальником. З метою 
формування відповідного понятійного апарату фінансової науки, 
необхідно уникати неоднозначності трактування основних фінансових 
термінів, до яких, безперечно, належить і державний кредит. 

Метою дослідження питань державного кредиту є визначення 
сутності й особливостей державного кредиту, систематизація кредитних 
відносин за участю держави і характеристика визначених вище 
складових системи. 
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Стратегічним завданням боргової політики є також пошук 
оптимального співвідношення між борговим та податковим 
фінансуванням бюджетних видатків. У короткостроковому періоді 
залучення позичкових ресурсів дає можливість дещо знизити фіскальне 
навантаження на національну економіку в розрахунку на спрямування 
додаткових коштів, які залишаються у суб‘єктів господарювання, на 
їхній розвиток. Між тим, таким чином фінансування поточних 
бюджетних видатків здійснюватиметься за рахунок майбутніх ресурсів 
розвитку, а ,отже, економічний розвиток гальмуватиметься у 
довгостроковій перспективі. 

Виходячи з вищезазначеного, стратегія формування і обслуговування 
ринку державних запозичень повинна базуватися на науково 
обґрунтованих засадах. Структура і розмір державного боргу мають 
прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та навіть десятиріч 
з тим, щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне 
зростання й потужну фінансову систему. За відсутності такої стратегії 
економічна криза загострюватиметься, а державний борг зростатиме. 

Проблеми державного боргу повинні стати окремим напрямом 
дослідження у сферах економічного аналізу, прогнозування, 
фінансового менеджменту, господарського права. До принципових 
моментів, на яких варто зосередити увагу при вироблені стратегії 
боргового управління, слід віднести чітко визначену граничну межу 
частки зовнішнього та внутрішнього боргу та витрат на їхнє 
обслуговування в структурі державних витрат; подальше зниження 
вартості обслуговування державного боргу та подовження терміну 
запозичень, поєднання ринкових та інституціональних механізмів 
управління державним боргом, використання світового досвіду 
врегулювання боргу тощо. 

Спираючись на іноземний досвід управління державним боргом, слід 
акцентувати увагу на застосуванні методу «цільових орієнтирів» 
(benchmarking) в оцінці ефективності боргової політики, на основі якого 
може здійснюватися неупереджена оцінка ефективності боргової 
політики. Між тим, його застосування передбачає проведення активної 
політики в частині як здійснення запозичень, так і операцій із 
державним боргом на основі застосування стандартних схем та 
процедур: дострокового викупу, використання деривативів при емісії 
боргових зобов‘язань, хеджування та сек‘юритизації боргу. 

Застосування операцій активного управління державним боргом 
дозволить заощадити значні кошти, що спрямовуються на 
обслуговування та погашення державного боргу. Проведення 
дострокового викупу, наприклад, амортизаційних облігацій зовнішньої 
державної позики 2010 року не тільки б заощадило мільйони доларів на 
платежах з їхнього обслуговування та погашення, а й поліпшило б 
структуру боргу. Це, в свою чергу, позитивно впливає на встановлення 
дохідності за новими випусками єврооблігацій України. Крім 
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використання інструментів активного управління державним боргом 
(наприклад, проведення заміни боргових зобов‘язань держави на акції 
підприємства державної власності, викуп державних облігацій на 
вторинному ринку), слід взяти за мету зниження розміру боргу та сплати 
процентів перед міжнародними офіційними кредиторами, кредити яких 
нерідко обумовлюється нав‘язуванням додаткових зовнішніх вимог, в 
тому числі – з політичним підтекстом. Замість цього – розробити 
стратегію переорієнтації на ринкові джерела запозичень із 
використанням широкого набору інструментів, випробуваних 
зарубіжною практикою, сформувавши для цього необхідне правове та 
інституційне поле. 

Комплексний підхід до реалізації стратегії управління державним 
боргом має знайти своє відображення в зміцненні координації боргової 
політики з бюджетно-фінансовою та грошово-кредитною політикою, 
метою чого є підвищення ефективності управління активами та 
пасивами держави. 

Проведена наукова робота дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку 

державних фінансів. Він не має ні окремого фінансового фонду (кошти, 
що мобілізуються за його допомогою, проходять, як правило, через 
бюджет), ні уособленого органу управління. Разом з тим він 
характеризує особливу форму фінансових відносин держави і тому 
виділяється в окрему ланку. 

2. Державний кредит за своєю економічною сутністю – це сукупність 
економічних відносин між державою в особі органів влади й управління, 
з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого, за яких 
держава є позичальником, кредитором і гарантом. 

3. Основна класична форма кредитних відносин, коли держава 
виступає позичальником коштів. У таких умовах питання ефективного 
управління зовнішнім державним боргом України є надзвичайно 
актуальним. Слід зазначити, що вплив зовнішнього боргу на розвиток 
економіки, а саме на обсяг ВВП, є позитивним у короткостроковому 
періоді. Проте у довгостроковому періоді зовнішній борг має значні 
негативні наслідки, пов‘язані з необхідністю його погашення та 
обслуговування. Таким чином, сьогодні основною проблемою розвитку 
сфери державного кредиту є ефективне управління зовнішнім 
державним боргом. Ця проблема пов‘язана з потребою розумного 
обмеження залучення державою кредитних ресурсів на зовнішніх 
ринках; ефективним використанням зовнішніх кредитів, 
прогнозуванням відповідних джерел погашення державного боргу. 

4. Величина залучених коштів прямо пропорційна 
платоспроможності країни, довіри юридичних і фізичних осіб до 
національної валюти і відповідальності держави, що зумовлено 
соціальною, юридичною та економічною сутністю внутрішнього 
державного запозичення. 
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5. У різні часи існували різноманітні способи використання 
державного кредиту, проте його вплив на економічну, політичну, а 
інколи й військову безпеку держави завжди був значним, а в деяких 
випадках - критично необхідним. Державний кредит потрібно розглядати 
не лише як економічну та фінансову, але і політичну категорію. У цьому 
випадку державний кредит відіграє роль політичного показника 
внутрішньо-економічної стабільності у державі та певного 
геополітичного барометра сприйняття міжнародними фінансовими 
колами України як повноцінного суб‘єкта міжнародних відносин. 

6. З метою забезпечення фінансової безпеки України відносини у 
сфері державних запозичень повинні реалізовуватися у розрізі таких 
функціональних блоків: а) розвиток державного внутрішнього 
кредиту; б) обґрунтування найефективніших напрямків 
використання кредитних коштів. 

7. Основними чинниками, які впливають на розвиток відносин 
державного внутрішнього кредиту, є такі: ступінь довіри потенційних 
покупців державних боргових цінних паперів до органів державної 
влади; стабільна та прогнозована політична ситуація у державі; 
стабільність національної валюти; пріоритет середньо- та 
довгострокових боргових державних цінних паперів. 

8. Найефективнішими напрямками використання кредитних коштів 
повинні бути:  

стимулювання і фінансова підтримка розвідки корисних копалин в 
Україні; 

інвестування програм енергозбереження з метою зниження об‘ємів 
критичного імпорту; 

нарощування високотехнологічного експорту шляхом підвищення 
стандартів якості вітчизняної продукції; 

будівництво нових міжнародних транспортних коридорів та 
морських терміналів, модернізація автомобільних і залізничних доріг з 
метою утвердження України як транзитної держави; 

розвиток ринку інформаційно-комунікаційних технологій із 
орієнтацією на експорт вітчизняної продукції; 

інвестування програм розвитку туристичного та аграрного секторів;  
фінансування будівництва житла. 
Важливою характеристикою нових запозичень на міжнародних 

ринках капіталу є їхній «довгий» характер, що дозволяє 
використовувати їх для довготермінових інноваційно-інвестиційних 
проектів. Тому нагальним питанням має стати розробка механізмів 
спрямування залучених коштів у пріоритетних напрямах наукомісткого 
розвитку. 
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Використання облікових документів при виявленні і розслідуванні 

корисливих злочинів у банківській сфері 
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психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Тігова Т.М. 
 

Банківська сфера в усі часи не тільки розглядалася суб‘єктами 
економічної діяльності як місце зосередження фінансових ресурсів, але 
й завжди привертала увагу охочих до легкого «заробітку», в тому числі 
шляхом обману і зловживання довірою. 

Концентрація грошей як у готівковій, так і в безготівковій формі, 
різноманітність фінансових послуг та інструментів із різним рівнем 
захищеності та ліквідності, клієнтське поле, що розширюється, - усе це 
робить банківські структури привабливим об‘єктом для кримінальних 
вторгнень та застосування шахрайських схем. 

Додаткові проблеми в сучасних умовах для банків створює 
глибоке впровадження в їхню діяльність так званої «інформаційної 
складової», що призводить до виникнення та розширення сфери 
кримінальних ризиків. 

Тому інформація, яка міститься в бухгалтерських документах, 
записах на рахунках та в звітності, повинна використовуватися при 
встановленні обставин, необхідних як докази в кримінальній справі, а 
правильне використання бухгалтерських документів набуває 
особливої актуальності. 

На сучасному етапі підприємства обліковують усі матеріальні та 
грошові ресурси за їх рухом, накопиченням та витрачанням і саме 
завдяки цьому встановлюється контроль. 

В такій ситуації прямі привласнення та розтрати ведуть до 
невідповідальності в обліку та викриваються шляхом ревізій, 
інвентаризацій та іншими методами фінансового контролю. Тому 

http://www.rada.govm/
http://www.dkrs.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
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злочинці спочатку накопичують резерви до крадіжки у вигляді 
необлікованих надлишків товарно-матеріальних цінностей і 
грошових коштів. 

Для цього вони використовують недоліки в документальному 
оформленні господарських операцій, в бухгалтерському обліку та 
контролі виробничого процесу. В результаті, вони можуть складати такі 
обставини, при яких крадіжки власності та майна не приводять до 
нестач товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів. Способи 
розкрадання, в тому числі накопичення надлишків, які не відображені у 
обліку, запасів сировини, готової продукції, товарів і грошових коштів, а 
також способи маскування злочинних дій у багатьох випадках пов'язані 
із знищенням деяких первинних облікових документів, внесенням в 
документи підроблених записів. 

Крім того, крадії, як правило, ведуть неофіційні записи. Для 
виявлення та попередження таких замаскованих крадіжок виникає 
необхідність виявлення та дослідження документів, облікових записів, 
матеріалів фінансового контролю. 

Тому працівники правоохоронних органів (особливо слідчі, 
оперативники) повинні знати класифікацію бухгалтерських документів 
та методи їх дослідження, методи фактичного контролю господарських 
операцій. 

При вчиненні більшості злочинів у банківській сфері, певні сліди 
залишаються у бухгалтерському обліку, тому інформація, яку містять 
бухгалтерські документи, записи на рахунках та в звітності, повинна 
правильно використовуватись органами внутрішніх справ при виявленні 
і розслідуванні корисливих злочинів у банківській сфері. 

Серед формальних ознак, згідно яких оперативні працівники відділів 
по боротьбі з економічною злочинністю, слідчі, ревізори, експерти 
можуть вирізнити невідповідності у бухгалтерських документах, такі: 

- складання обліково-звітної фінансової звітності з порушеннями 
встановленої форми звітності; 

- недозаповнення первинних облікових документів та звітності; 
- невідповідність окремих даних в одному чи кількох 

взвємопов‘язаних бухгалтерських документах; 
- відсутність необхідних додатків або їх невідповідність змісту 

бухгалтерського документу; 
- відсутність підпису матеріально-відповідальної особи або його 

підробка; 
- підпис документів особою, що не має на це права. 
Після цього слідчі мають вилучити, оглянути та долучити до 

кримінальної справи бухгалтерські документи та звіти як докази. На 
стадії порушення кримінальної справи оперативний працівник вилучає 
документі згідно складеного акту вилучення. Згідно порушеної справи 
слідчий складає протокол та постанову вилучення, копія якого 
передається під розписку матеріально-відповідальній особі. У 
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присутності слідчих, що проводять вилучення, бухгалтер може зробити 
копії документів. 

На етапі вивчення вилученої документації оперативними 
працівниками та слідчими-експертами можуть бути виявлені 
фальсифікації у первинній бухгалтерській документації, тобто в них 
можуть навмисно бути внесені недостовірні данні зацікавленими 
особами. 

Враховуючи те, що організовані злочинні угруповання контролюють 
в Україні майже 30% економіки, необхідно відмітити неадекватність 
державного управління українською фінансовою системою загальній 
процедурі так званого «відмивання» грошей, а також іншим злочинами у 
фінансовій сфері. 

Важливе значення в припиненні економічних злочинів у кредитно-
фінансовій сфері займає встановлення механізму викрадення коштів за 
допомогою платіжних карток. Найбільш поширеними корисливими 
злочинами, вчиненими з використанням платіжних карток, є 
розкрадання працівниками торговельних підприємств і фірм 
матеріальних цінностей шляхом додаткового внесення визначених сум в 
платіжні документи. У таких випадках злочинці використовують 
неуважність клієнтів чи свідомо відволікають їх увагу від оформлення 
розрахункових документів і роблять додаткові відмітки в платіжних 
документах на основі платіжних карток їх власників. У подальшому ці 
документи використовуються для оплати привласнених матеріальних 
цінностей. Ознакою вчинення такого правопорушення є значне 
перевищення ліміту витрат по тій чи іншій торговельній операції. 

Досить поширеним механізмом розкрадання коштів в Україні з 
використанням кредитно-фінансових установ є шахрайство з 
фінансовими ресурсами страхових і фінансових структур 
«пірамідального типу». 

Отже, на сучасному етапі підприємства обліковують усі матеріальні 
та грошові ресурси за їх рухом, накопиченням та витрачанням і саме 
завдяки цьому встановлюється контроль. В такій ситуації прямі 
привласнення та розтрати ведуть до невідповідальності в обліку та 
викриваються шляхом ревізій, інвентаризацій та іншими методами 
фінансового контролю. Тому злочинці спочатку накопичують резерви 
до крадіжки у вигляді необлікованих надлишків товарно-матеріальних 
цінностей і грошових коштів. 

Законодавство в сфері боротьби з економічною злочинністю повинно 
орієнтуватись на гармонізацію його з національними особливостями, а 
не адаптування зарубіжного законодавства до умов функціонування 
України як самостійної держави. В той же час для вирішення питання 
про ліквідування в Україні економічної злочинності і, зокрема, у 
фінансовій сфері, необхідно підходити не прямолінійно. Усунення тих 
перекосів, які допускалися при переоцінці основних засобів у процесі 
приватизації державного майна, а також при сьогоднішніх інфляційних 
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процесах, потребує радикальних змін в державі разом із експропріацією 
майна нової економічної еліти, нажитого шляхом законного 
користування фінансовим надбанням України. Та українське 
суспільство не витримає таких змін, особливо, якщо врахувати 
залежність вітчизняної економіки від іноземних інвесторів, а 
відмежування України від іноземних держав призведе до блокування не 
лише її економіки, а й політичної діяльності на світовій арені. 

 
Цінні папери і фондовий ринок: аналіз сучасного стану 
функціонування та нагальні проблеми його розвитку 

 
Негода К.О., студент навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Грущенко О.А. 
 

В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого 
становлення, але ще зовсім недавно ринок цінних паперів ми бачили 
тільки з телеекрана життя Заходу і він здавався абсолютно немислимим 
в умовах нашої країни. Але все поступово міняється і ось вже і 
громадяни України стикаються з цим, що має великий вплив на 
найважливіші аспекти життєвого устрою в країнах з розвиненою 
ринковою економікою. 

Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі і інші цінні папери,  які 
ще зовсім недавно були новинкою,  тепер міцно вкоренилися в наше 
життя нарівні з такими звичними словами як  «біржа» і  «депозитарій».  

З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з 
Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та 
брокерських контор по всій території України. Зростає кількість 
позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, 
інвестиційних фондів і компаній. Збільшується число емітентів, які 
зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів 
України, невпинно зростає загальний обсяг їх емісії. 

В той же час подальший розвиток національного ринку цінних 
паперів стримується рядом об‘єктивних та суб‘єктивних факторів. 
Найголовнішими з них є: 

1) кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, 
відсутність твердої національної грошової одиниці; 

2) відставання існуючої законодавчої  та нормативно-правової 
бази функціонування фондового ринку від розвитку  реальних 
процесів на ньому; 

3) слабкість і недостатність державного  регулювання національного 
ринку цінних паперів; 

4) нерозвиненість первинного ринку цінних паперів, практична 
відсутність операцій з похідними від цінних паперів; 
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5) відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра 
населення та його психологічна непідготовленість до операцій на 
фондовому ринку; 

6) відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень 
населення. 

Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною 
системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він 
сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну 
сфери, структурній перебудові економіки, позитивний динаміці 
соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини 
шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, 
психологічній готовності населення до ринкових відносин. 

Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-
грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій 
інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів 
захисту інтересів всіх його учасників – інвесторів, емітентів, 
посередників – він є потужним прискорювачем економічного розвитку 
будь-якої країни. 

На ринках цiнних паперiв формуються вихiднi критерiї для оцiнки 
ефективності нових вкладень, здiйснюється економiчний контроль за 
ефективною дiяльнiстю акцiонерних пiдприємств. Особливо це важливо 
для «захисту» пiдприємництва вiд наслiдкiв комерцiйного ризику в 
сучасних умовах, рiзких змiн у структурi свiтового господарства, 
стрибкiв у динамiцi товарних цiн, вiдсоткових ставок, валютних курсiв. 

Ринки цiнних паперiв (особливо короткостроковi) вiдiграють 
важливу роль у регулюваннi грошового обiгу та кредиту. Досвiд 
останнiх десятирiч у країнах Заходу свiдчить, що iснування 
розгалуженої мережi ринкiв цiнних паперiв у багатьох ситуацiях може 
стримувати розвиток iнфляцiйних процесiв. Це пов‘язано з тим, що 
наявнiсть значної кiлькостi рiзних цiнних паперiв допомагає зв‘язати 
частину невитрачених грошових ресурсiв споживачiв, перевести їх з 
положення незадоволеного поточного попиту в положення, що 
забеспечує їх збереження. За недостатнього розвитку (або вiдсутностi) 
ринку цiнних паперiв може скластися драматична проблема розмiщення 
державних позик, викликана дефiцитнiстю бюджету. 

Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без 
розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового 
становища у зв‘язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави постає 
необхіднсть забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та 
«переливу» коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку цінних 
паперів є своєрідним індикатором лібералізації економіки й успішного 
проведення ринкових реформ. 

В даний час у розвинутих країнах ринки цiнних паперiв належать до 
числа найбiльш динамiчно зростаючих елементiв фiнансової сфери. 
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Оборот на нових ринках цiнних паперiв зростає в багато разiв швидше, 
нiж обсяг операцiй на товарних  ринках i на традицiйних ринках 
комерцiйного та банкiвського кредиту. Формування ринкiв цiнних 
паперiв означає високий ступiнь економiчного розвитку. З 
ускладненням господарського механiзму функцiї ринкiв цiнних паперiв 
стають дедалi рiзноманiтнiшими. Система цих ринкiв створює 
необхiдний i важливий компонент сучасного механiзму економiчного 
регулювання. Так, у країнах Заходу рух капiталiв, перерозподiл 
трудових i матерiальних ресурсiв мiж рiзними галузями виробництва 
найчастiше опосередковується ринками цiнних паперiв. В умовах, коли 
величезнi обсяги капiталу виявляються зв‘язаними на тривалий перiод у 
тiй чи iншiй продуктивнiй формi, саме ринки цiнних паперiв надають 
економiцi тої гнучкостi й мобiльностi, яка забезпечує можливiсть 
швидкого переливу ресурсiв з одних галузей в iншi i здiйснення 
структурної перебудови виробництва. На вiдмiну вiд iнших фiнансових 
ринкiв тiльки ринки цiнних паперiв є дiйовим iнструментом розподiлу й 
перерозподiлу капiталу корпорацiй мiж галузями. 

Отже, з усією очевидністю видно, що дана область ринкових відносин 
є дуже важливою, складною та актуальною на сьогоднішній день. 

На основі проведеного аналізу сучасного стану функціонування 
фондового ринку України серед нагальних проблем його розвитку 
необхідно виділити: 

надмірна кількість фондових бірж (окремі біржі здійснюють операції 
нерегулярно і в незначних обсягах); 

низький рівень капіталізації, ліквідності та волантильності ринку 
(незначний показник frее-float акцій українських компаній); 

 висока фрагментарність біржової та депозитарної структури, 
відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною 
системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і клірингу; 

фондовий ринок не приносить прибутку торговцям, що нівелює їх 
зацікавленість, знижує ліквідність ринку; 

 обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих 
фінансових інструментів, відсутність ліквідних цінних паперів 
публічних акціонерних компаній; 

 низький ступінь використання похідних цінних паперів ; 
недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на 

біржовому ринку (зокрема, стосовно позалістингових цінних паперів), 
що не сприяє прозорості й відкритості ринку, а отже, й знижує довіру до 
вітчизняних цінних паперів; 

 незадовільний рівень інформованості населення про діяльність 
фондового ринку, що призводить до незначної активності фізичних осіб 
на фондовій біржі, тобто психологічне неприйняття та недооцінка 
потенціалу фондового ринку ; 
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закритість компаній, чиї акції проходять лістинг на біржі та в першу 
чергу тих, хто входить до індексу українських акцій; 

недостатнє законодавче регулювання ціноутворення ; 
 низький рівень гарантії повернення інвестицій для іноземних 

інвесторів через недосконалість валютного регулювання, як наслідок 
іноземні інвестори, навіть одноосібні, покидають вітчизняний ринок; 

масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій. 
Ці проблеми заважають подальшому розвитку фондового ринку 

України, стримують розвиток економіки, приплив інвестицій, а також 
істотно обмежують можливості професійних учасників.  

Напрямами модернізації біржового фондового ринку мають бути: 
укрупнення та консолідація в першу чергу, існуючих фондових бірж, 

що сприятиме формуванню стандартних критеріїв лістингу та 
формування справедливих ринкових цін за будь-якими фінансовими 
інструментами; 

зростання ліквідності і прозорості фондового ринку за допомогою 
збільшення пропозиції фінансових інструментів шляхом запровадження 
нових боргових інструментів, перш за все біржових та інфраструктурних 
облігацій, інноваційних структурованих продуктів, продуктів 
фінансового інжинірингу, зокрема, біржових валютних деривативів та 
ф‘ючерсного контракту на ціну золота; 

активне вдосконалення технологій торгівлі, розвиток Інтернет-
технологій, впровадження нових торгових систем та платформ; 

подальше вдосконалення інфраструктури  ринку та забезпечення її 
надійного та ефективного функціонування; 

створення відповідної законодавчої бази з метою забезпечення 
організаційно-правових засад формування та функціонування 
фондового ринку; 

вдосконалення державного регулювання та нагляду на фондовому 
ринку, захист прав інвесторів,забезпечення на державному рівні низки 
заходів спрямованих на збільшення показника free-float акцій 
українських компаній; 

створення ринку залучення капіталу для мало- та 
середньокапіталізованих емітентів (біржовогоІРО та міні- ІРО). 

Дослідження стану біржового товарного та фондового ринків 
продемонструвало, що, в цілому, ці ринки мають потужний потенціал 
розвитку. Однак на даний час він не може бути реалізований повністю, 
що є результатом впливу чисельних негативних чинників. Напрями 
вдосконалення українського біржового ринку повинні бути засновані на 
вирішенні виявлених проблем розвитку і можуть бути об‘єднані в 
чотири основні групи: удосконалення законодавчої бази; розвиток 
біржової інфраструктури; розширення участі в торгах і гармонізація 
його структури; вдосконалення інструментарію й нарощення 
капіталізації ринку в цілому. 
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Аналіз об’єктивної сторони статті про порушення вимог 
фінансового контролю – законодавчі прогалини 

 
Титко А.В., науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи НАВС 
 

Проблему дотримання вимог фінансового контролю ми розглядаємо 
як засіб підвищення ефективності реалізації державою функції контро-
лю за грошовим потоком всередині країни, а також такого, що дозволяє 
визначити здатність уповноважених органів оперативно реагувати на 
порушення фінансово-бюджетної дисципліни. З точки зору 
адміністративної відповідальності виконання усіх вимог фінансового 
контролю як одного із шляхів наповнення бюджетів усіх рівнів, 
дотримання цих вимог створює підґрунтя для збалансування 
функціональних обов‘язків між державними інституціями щодо 
здійснення контролю у цій сфері. 

Подальший розвиток антикорупційного законодавства передбачено в 
Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки, схваленої 
Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, яка 
знайшла своє відображення в Державній програмі щодо запобігання і 
протидії корупції на 2011-2015 роки,  де і наводяться ідеї продовження 
реформування антикорупційного законодавства відповідно до 
міжнародних стандартів та ефективне застосування антикорупційного 
законодавства органами державної влади і органами місцевого 
самоврядування [1].  

Державною програмою зокрема передбачено реформування щодо 
приведення законодавства про відповідальності за корупційні 
правопорушення у відповідність з рекомендаціями Групи держав Ради 
Європи проти корупції (GRECO), наданих за результатами третього 
раунду оцінювання. Крім того, дані положення містяться у міжнародних 
стандартах, які є європейськими моделями керування та моніторингу за 
станом фінансового контролю. Відсутність єдиної уніфікованої системи 
повинно спонукати державний апарат до створення механізму розробки 
стандартів діяльності спеціальних інституцій за станом дотримання 
основних вимог фінансового контролю.   

В контексті подій, які передують створення такого механізму слід 
зазначити, що  з 4 червня 2014 року набрав чинності Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
державної антикорупційної політики у зв‘язку з виконанням Плану дій 
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України», яким  було внесено зміни до статті 172-6 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Так, змінено  частину 
третю, відповідно до якої за подання завідомо недостовірних відомостей 
у декларації про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового 
характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і 
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протидії корупції«, наступатиме адміністративна відповідальність у 
вигляді накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Як бачимо, підвищену 
увагу приділяють саме дотриманню вимог фінансового контролю, 
оскільки в країнах Європи надають перевагу саме прозорості 
декларуванню майна та доходів [2]. 

Як показує міжнародний досвід політика фінансового контролю  у 
межах європейського співтовариства має досить вагомий вплив на 
систему загального контролю та конкретної держави зокрема.  Так, 
Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб  
затверджений Резолюцією 51/59 Генеральної Асамблеї Організації 
Об‘єднаних Націй від 12 грудня 1996 року, який є  одним із перших 
світових антикорупційних стандартів  у своїх положеннях передбачає, 
що «державні посадові особи у відповідності до займаного службового 
положення і, як це дозволено або вимагається законом і 
адміністративними положеннями, виконують вимоги про оголошення 
або повідомлення інформації про особисті активи і зобов‘язання, а 
також, по можливості, відомостей про активи і зобов‘язання чоловіка 
(дружини) і/або утриманців» [3].  У вітчизняному законодавстві 
фінансовий контроль закріплений у статті 12 Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції», яка  визначає порядок 
фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, а стаття 17 Закону України 
«Про правила етичної поведінки» відносить аспекти  щорічного 
декларування цими особами майна, доходів, витрат і зобов‘язань 
фінансового характеру до одного з дванадцяти правил етичної поведінки 
осіб. Тобто одразу стає зрозумілим, що в даному випадку  дотримання 
вимог фінансового контролю це не тільки забаганка влади, але й один із 
аспектів моральності існування суспільства [4]. 

Аналізуючи об‘єктивну сторону норми щодо дотримання вимог 
фінансового контролю, що закріплено у статті 172-6 КУпАП, то її слід 
розглянути з трьох позицій: неподання або несвоєчасне подання 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового 
характеру; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 
валютного рахунку в установі банку-нерезидента; подання завідомо 
недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов‘язання фінансового характеру. Несвоєчасність повідомлення 
визначається терміном, який і вказує на   можливість адміністративної 
відповідальності. Загальним строком є період подання декларації з 1 
січня до 1 квітня кожного року. Спеціальні строки до 31грудня, в свою 
чергу, встановлюються з таких причин: не мали можливості подати 
декларацію  через перебування у відпустці у зв‘язку з вагітністю та 
пологами або для догляду за дитиною; через тимчасову 
непрацездатність; перебування за межами України; під вартою. Особи, 
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які з вищезазначених причин ще й звільняються з місця роботи, подають 
декларацію до розірвання трудового договору [5].  

Що ж до пункту другого статті, то під банком-нерезидентом 
розуміють юридичну особу, що є банком чи іншою кредитною 
організацією у відповідності до законодавства іноземних держав, що 
знаходиться за межами України. Повідомлення про відкриття такого 
рахунку повинно здійснюватися протягом 10 днів. 

Поняття «недостовірна інформація» і «інформація, надана не в 
повному обсязі» є оціночними. Під недостовірною, на наш погляд, слід 
розуміти таку інформацію: 1)  про суб‘єкта, яка була поширена і 
сприймається негативно принаймні певною групою членів суспільства, 
що може спричинити порушення немайнових прав відповідної особи, 
при цьому відсутнє чинне рішення суду щодо 
достовірності/недостовірності такої інформації (презюмовано 
недостовірна); 2) будь-яку інформація, недостовірність якої встановлена 
судом (доведено недостовірна). 

У Роз‘ясненні Міністерства юстиції  України від 10.07.2012 року 
«Проблемні питання застосування Закону України «Про засади  
запобігання і протидії корупції» зазначено, що при визначенні 
неправдивості поданої інформації необхідно виходити із свідомого 
приховування чи перекручування тієї чи іншої інформації. Фактично 
ідеться про ключову роль умислу, що і визначає можливість 
відповідальності за порушення вимог фінансового контролю [6]. 
Процедура декларування включає в себе безпосереднє подання щороку 
–у першому кварталі за місцем роботи (служби) суб‘єктами 
відповідальності за корупційні правопорушення декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру; перевірку 
своєчасності її подання, наявності конфлікту інтересів, логічності та 
«арифметики»; оприлюднення задекларованих відомостей окремими 
категоріями декларантів. 

В процесі опрацювання об‘єктивної сторони статті 172-6 КУпАП 
було проаналізовано її основні позиції та виокремлено часові 
детермінанти, що зумовлюють несвоєчасність подання декларації та 
неподання декларації про  майно, доходи, витрати і зобов‘язання 
фінансового характеру; встановлено основні ознаки недостовірності 
інформації.  
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СЕКЦІЯ 13. Безпека життєдіяльності 

 
Проблемні питання регулювання праці дитячої «домашньої 

прислуги» 
 
Воробей В.М., студент навчально-наукового інституту права та 
психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Півняк С.С. 
 

Дитяча домашня праця є широко поширеним і зростаючим 
глобальним явищем. Діти в якості домашньої прислуги, як правило, 
невидимі в своїх громадах, працюючи протягом довгих годин з 
невеликим або без оплати, їхніми правами часто зловживають, і 
регулярно, позбавляють можливості грати або ходити в школу. Ці діти 
складають значну частину з більш ніж 200 мільйонів дітей, що 
працюють в сучасному світі.  

Основні причини дитячого домашньої праці численні і багатогранні. 
Убогість і її фемінізація, соціальне відчуження, відсутність освіти, , 
насильство в сім‘ї, та втрати батьків через конфлікти і хвороби. 

Є ряд небезпек, які дитину - домашнього працівника можуть вражати 
швидше всього. Деякі з найбільш поширених ризиків з якими 
стикаються діти це: 

• довгий і виснажливий робочий день;  
• використання токсичних чистячих речовин і речовин для боротьби 

зі шкідниками;  
• перевезення важких вантажів;  
• обробка небезпечних предметів, таких як ножі, сокири і гарячих 

каструль;  
• недостатнє або неадекватне харчування та проживання;  
• принижуюче гідність поводження, у тому числі фізичного і 

словесного насильства, і сексуального насильства. 
Дитяча домашня праця є марною тратою людського таланту і 

потенціалу, за допомогою конструктивних і стійких рішень кінець цього 
зловживання може бути досягнутий [1]. 

За оцінками станом на 12.06.12013 року , близько 10,5 млн. дітей у 
світі, більшість з яких неповнолітні, трудяться в якості хатніх робітників 
в небезпечних, а часто й рабських умовах, заявляє МОП. 

6,5 млн. з них складають діти віком від 5 до 14 років. Більш, ніж 71 
відсоток дітей – домашніх працівників – дівчатка.  

Незахищених перед фізичним, психологічним та сексуальним 
насильством, їх часто ізолюють від їхніх сімей, ховають від людського 
ока, вони стають напрочуд залежними від своїх роботодавців. В 
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результаті багато дітей стають жертвами комерційної сексуальної 
експлуатації. 

«Ситуація, в якій перебуває багато дітей-домашніх робітників, є не 
тільки серйозним порушенням прав дітей, але й залишається 
перешкодою для досягнення низки національних та міжнародних цілей 
у сфері розвитку», - заявила директор Міжнародної програми МОП з 
викорінення дитячої праці (ІПЕК) Констанс Томас (Constance Thomas). 

«Для того, щоб попередити та викорінити дитячу працю в домашніх 
умовах і забезпечити підлітків достойними умовами праці та 
легальними робочими місцями, необхідні надійні правові рамки», - 
підкреслила Томас.  

В багатьох країнах праця дітей в домашніх роботах не визнається 
одним із видів дитячої праці через незрозуміле взаємовідношення цих 
дітей із сім‘ями-роботодавцями. Дитина «працює, але не розглядається 
як працівник, при цьому вона живе в сім‘ї, але до неї не відносяться як 
до члена сім‘ї» [2]. 

Під цим «вакуумом» в плані сімейного та правового захисту 
ховаються «експлуататорські відносини», які часто передбачають 
подовжений робочий день, обмеження особистої свободи, а інколи й 
небезпечні умови праці. Прихований характер такої праці заважає 
забезпечити відповідний захист дітей-хатніх працівників [3]. 

Нещодавно у Нью-Йорку десять провідних  міжнародні організації 
закликали міністрів праці в усьому світі в листі, опублікованому , 
захистити дітей в якості домашньої прислуги, а також ратифікувати 
Конвенцію МОП в якості домашньої прислуги (Конвенція 189 про гідну 
працю для домашніх працівників). Конвенція, прийнята в червні 2011 
року, допоможе викоренення дитячої домашньої праці і поліпшення 
якості життя близько 15 мільйонів дітей в якості домашньої прислуги. 

«Уряди можуть допомогти мільйонам найуразливіших працюючих 
дітей у світі до ратифікації Конвенції про домашньої прислуги,» сказав 
Кейлаш Сатярті, голова Глобального маршу проти дитячої праці, однієї 
з організацій, що підписали лист. «Дитяча праця в домашніх 
господарствах прихована рабство. Таким чином, це неприйнятно. Це 
відповідальність урядів відновити свободу, гідність і дитинство «. 

Конвенція домашніх працівників поширюється основні трудові права 
домашніх працівників, які часто виключені з національних законів про 
працю. Відповідно до Конвенції, домашні працівники мають право на 
такі ж права, як і інші працівники, у тому числі щотижневі вихідні, межі 
до декількох годин роботи, мінімального покриття заробітної плати та 
компенсації за понаднормову роботу. Конвенція також зобов‘язує уряд 
вжити заходів щодо викорінення дитячої праці в якості домашньої 
прислуги і для захисту домашньої прислуги, які можуть працювати на 
законних підставах, встановивши мінімальний вік для роботи по дому у 
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відповідності з існуючими конвенціями МОП, і забезпечення дітей на 
роботу, вище цього віку не позбавляє їх утворення . 
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Навколишній світ радіоактивний. Зазвичай техногенна радіація дає 
малий внесок у порівнянні з природними джерелами. Тільки у 
виняткових випадках вона може загрожувати здоров‘ю людини. 

«Великий вибух», з якого, як зараз вважають вчені, почалося 
існування нашого Всесвіту, супроводжувався утворенням радіоактивних 
елементів і радіоактивним випромінюванням. З того часу радіація 
постійно наповнює космічний простір. Сонце - потужне джерело світла і 
тепла, також створює радіоактивне випромінювання. Радіоактивні 
речовини є і на нашій планеті, причому з самого її народження. 

Людина, як і весь навколишній світ, радіоактивна. У їжі, питній воді 
та повітрі також завжди присутні слідові кількості природних 
радіоактивних речовин. Оскільки природна радіація - невід‘ємна частина 
нашого повсякденного життя, її називають фонової. За останні 
півстоліття людина навчилася штучно створювати радіоактивні елементи 
і використовувати енергію атомного ядра в самих різних цілях. 
Радіоактивне випромінювання, яке виникає при цьому, стали називати 
техногенним. За потужністю техногенна радіація може в багато разів 
перевершувати природну, але фізична суть у них одна. Тому на 
навколишні предмети і живі організми природна і техногенна радіація 
діють однаково. 

У деяких місцях люди отримують додаткове опромінення в зв‘язку з 
тим, що живуть на радіоактивно забруднених територіях, наприклад, в 
зоні чорнобильської аварії або в зоні аварії 1957 року на Південному 
Уралі. Для більшості таких територій внесок «аварійного» опромінення 
менше природного фону. 

Небезпека виникає, коли доза в сотні і тисячі разів вище природного 
фону. У повсякденному житті такого не буває. Потужні техногенні 
джерела мають хороший біологічний захист, тому в нормі їх внесок в 
опромінення набагато менше природного фону. Отримати високу дозу 
опромінення можна лише за надзвичайних обставин. 

Взагалі, оцінка антропогенного впливу на біосферу стала однією з 
основних тенденцій у біологічних дослідженнях, починаючи з другої 
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половини 20-го століття. Радіоактивне забруднення являє собою 
відносно новий і найбільш специфічний приклад такого впливу. Воно 
почалося з середини 20го століття з розвитком ядерних технологій. Його 
характерною особливістю є інерційність наслідків для біологічних 
систем, яка стосується в першу чергу генетичних ефектів. Одним із них 
є вплив радіаційного забруднення на цитогенетичні показники, що 
досліджувалось авторами. 

Отже, ми розглянули радіаційну обстановку на нашій планеті. Всі 
живі організми, і людина в тому числі, постійно знаходяться в 
радіаційному полі малої інтенсивності. Наше тіло кожну секунду 
протягом усього життя пронизує високоенергетичних квантами γ-
радіації, бомбардується елементарними частинками великих енергій. 
Опромінення нашого організму обумовлена космічною радіацією, 
випромінюваннями радіонуклідів, розсіяних в оточуючих нас породах, 
водах та атмосфері, радіонуклідів, інкорпорованих в наші тканини і 
органи. Опромінення від природних джерел радіації збільшилася за 
останні десятиліття за рахунок використання авіатранспорту, 
випробувань ядерної зброї, введення в дію численних атомних 
електростанцій, широкого використання рентгенодіагностики в 
медицині, використання радіоізотопів і електронних пристроїв у побуті. 

Розвиток людського суспільства нерозривно пов‘язаний із 
споживанням різних видів енергії. Сьогодні гостро стоїть проблема 
швидкого вичерпування запасів природних енергоресурсів – вугілля, 
нафти, газу. Теоретично ядерна енергія близька до ідеальної. Вона 
ефективна й недорога. Проте із виробництвом ядерної енергії пов‘язано 
чимало проблем. 

Використання чи якого виду енергії доводитися оплачувати 
грошима, людським життям, забрудненням навколишнього середовища. 
Доводиться балансувати між вигодами і ризиком, й проблеми ядерної 
енергетики повинні розв‘язуватися саме в цьому контексті. Хочеться 
вірити в людський розум, у ті, що на основі сучасних та майбутніх знань 
людство вирішить проблему безпечного використання атома, й тоді 
воно та назавжди якщо забезпечено енергією. 
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Для знищення живої сили та техніки противника, руйнування 
його оборонних споруд і рішення ряду інших бойових завдань у 
бойовому комплекті сучасного українського солдата мають бути 
ручні осколкові гранати. 

Дослідивши походження слова граната, що означає «зернистий», ми 
з‘ясували, що ручні гранати призначені для ураження осколками живої 
сили противника. Під час вибуху, граната утворює велику кількість 
осколків-зерен, які розлітаються і володіють енергією, достатньою для 
ураження живої сили. 

В роботі ми дослідили, що перші гранати по зовнішньому і 
внутрішньому складу були схожі на гранатний плід. Інші джерела 
підтверджують, що перші гранати мали форму кулі, всередині якої був 
димний порох. 

Як свідчить історична довідка, в Україні  перші гранати з‘явилися у 
XVII ст. За нашими дослідженнями, великий вклад в систему 
удосконалення гранат належить М.М.Зініну, який перший у світі 
запропонував начинити гранату не порохом, а нітрогліцеролом. У 1884 
р. на озброєння армії стали надходити гранати із займистим капсулем. 

На початку XX ст. в 1912 році на озброєння армії прийнятий перший 
зразок ручної гранати, розроблений капітаном артилерії  
В.Н. Рдупловським. У 1933році конструктором Дьяконовим була 
розроблена протипіхотна осколкова ручна граната дистанційної дії 
подвійного типу РГД-33. 

У воєнний час після короткочасних випробувань у військових була 
розроблена і поставлена на озброєння граната під індексом РГ-42. Через 
простоту  і надійність граната довгий час перебувала на озброєнні. А в 
40-х роках ручна осколкова граната дистанційної дії Ф-1 була 
розроблена, як свідчать історичні джерела, на основі французької 
гранати F-1 моделі 1915 року та англійської гранати системи Лимон, 
була найдосконалішою з усіх гранат того часу. 

Для зручності, ми узагальнили класифікацію ручних осколочних 
гранат: в залежності від дальності польоту їх поділили на наступальні та 
оборонні; а від того, з яким запалом вони використовуються,- на 
дистанційні та ударно - дистанційні.  

Ми дослідили, що на озброєнні Української армії знаходяться такі 
ручні осколочні гранати дистанційної дії РГД-5 і РГ-42 – наступальні, 
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Ф-1 – оборонна і ударно - дистанційної дії (РГН – наступальні, РГО - 
оборонна). 

На наш погляд, найперспективніші гранати  РГД-5 і РГ-42 для 
враження живої сили противника тому, що кидання гранати може 
здійснюватися з різних положень при діях у пішому порядку та на 
бронетранспортері (автомобілі). Осколки цих гранат мають енергію, 
необхідну для враження живої сили в радіусі до 25 м.   Ручну гранату Ф-
1 можна кидати з різних положень тіла,  із бронетранспортера чи танка, 
а  радіус розльоту забійних осколків гранати – до 200м.  

Ручні гранати РГН і РГО, призначені для ураження живої сили 
противника в наступальному і оборонному бою, в різних умовах 
місцевості і в будь-яку пору року при температурі навколишнього 
середовища від +50С до – 50С. З‘ясували, що в процесі історичного 
розвитку РГН і РГО на відміну від всіх інших гранат відрізняється тим, 
що мають ударно-дистанційний запал, який спрацьовує не тільки після 
вичерпання певного часу, а й під час зіткнення з твердою поверхнею. Ці 
гранати були прийняті на озброєння в кінці 70-х років. 

Отже, дослідивши виникнення і розвиток ручних осколочних гранат, 
ми приходимо до висновку, що ця зброя протягом багатьох століть була 
на озброєнні армії, успішно застосовувалась солдатами при відбитті 
ворога. У сучасному бою ручні гранати є надійним засобом ураження 
противника.   
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Оточення як одне з найнебезпечніших явищ під час проведення 

бойових дій 
 
Федоров А.М., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС  
Науковий керівник: Дворецький В.П. 
 

Проведення антитерористичної операції на сході України дало змогу 
перевірити бойову готовність військ нашої держави та звернути увагу на 
значну кількість недоліків при управлінні ними. Серед найбільш 
трагічних помилок в управлінні військами слід виділити дії командирів 
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під час потрапляння в оточення та виходу з нього, а також командування 
підрозділами при здійсненні маршу. 

Загалом з історії воєн і зокрема бойових дій на сході України стає 
ясно, що підрозділ, потрапивши в оточення, має неодмінно вийти з 
нього, інакше бій в оточенні призведе до повної або часткової загибелі 
підрозділу, прикладом чого є трагедія під Іловайськом. Тож якими б не 
були високі бойові можливості підрозділу, шанс утримати оборону дуже 
малий. Організація виходу підрозділу з оточення проводиться з дозволу 
старшого командира. Вихід повинен здійснюватися організовано і 
раптово для противника і, ні в якому разі, не можна виходити окремими 
дрібними групами, а також без озброєння і техніки. Вихід з оточення - 
це є прорив кільця оточення на певній обраній ділянці або напрямку. 

Загалом оточення є наслідком невдалого результату оборонного бою, 
виходу противника на фланги і в тил підрозділу. В обороні повинно 
чинити рішучу протидію спробам противника здійснити оточення. 

Вихід з оточення полягає в прориві кільця оточення на обраній 
ділянці (напрямку) батальйоном (ротою) самостійно або веденням 
зустрічних бойових дій з району оточення і підрозділами із зовнішнього 
фронту з метою з‘єднання зі своїми військами. 

Рішення на вихід з оточення командир роти приймає по карті і 
уточнює під час рекогносцировки. 

Напрямок прориву слід вибирати там, де можна в короткі терміни 
потай зосередити сили і засоби на ділянці прориву, фронт оточення 
противника має найменшу глибину, забезпечується по найкоротшій 
відстані з‘єднання з підрозділами. 

Особлива увага при виході з оточення приділяється погодженню 
зустрічних бойових дій своїх підрозділів і військ, що діють поза 
оточення, за часом, напрямками дій і захоплених рубежів, в першу 
чергу, при підході до рубежу зіткнення. 

Ведення бою при виході з оточення характеризується 
швидкоплинністю і крайньою запеклістю. У короткий термін підрозділ 
повинен прорвати фронт оточення, створити пролом в кільці оточення і 
забезпечити вихід з нього в повному складі з озброєнням всіх підрозділів. 

Успіх виходу з оточення багато в чому залежить від своєчасного 
створення бойового порядку, виходу з бою і заняття вихідного 
положення для наступу підрозділів прориву. 

Для швидкого використання результатів вогневого ураження 
противника атаку доцільно вести на бойових машинах піхоти 
(бронетранспортерах). Якщо за умовами обстановки (важкодоступна 
місцевість, недостатня ступінь ураження протитанкових засобів 
противника) атака на бойових машинах неможлива або недоцільна, 
підрозділи атакують в пішому порядку. 

Після прориву рота продовжує невпинний рух на з‘єднання зі своїми 
військами, частиною сил утримуючи пролом, що утворився до виходу з 
кільця оточення всіх підрозділів. 
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Артилерія зосереджує зусилля на знищення вогневих засобів 
противника на флангах коридору, забезпечуючи безперешкодне 
просування колон, що виходять з оточення підрозділів. Переміщення 
артилерії зі складу сил прориву здійснюється, як і в наступальному бою, 
таким чином, щоб забезпечувалася безперервна підтримка вогнем 
атакуючих підрозділів.  

При загрозі закриття противником пролому і розчленування 
бойового порядку роти частина підрозділів, що вийшли з кільця 
оточення, повертається назад і атакує противника, відновлюючи 
коридор. 

Для цієї ж мети використовується резерв роти. 
Після виходу роти з оточення (з‘єднання зі своїми військами, 

оволодіння районом, що забезпечує вигідні умови для подальших дій) їй 
ставиться нова бойова задача. 

Отже я розглянув порядок виходу з оточення і роботу командира з 
його організації. З усього вищевикладеного видно, що краще 
застосувати всі сили і засоби, а також вдатися до якого-небудь 
неординарного рішення, щоб не опинитися в оточенні, ніж потім вести 
бій в круговій обороні, нехай навіть і маючи більше сил, ніж у 
супротивника. Відсутність можливості здійснювати маневри 
підрозділами і вільно діяти, будучи затиснутим, в кільці, неминуче 
призведе до великих втрат або повного знищення підрозділу.  

 
Порівняльний аналіз високоточних снарядів провідних країн-

виробників 
 
Джафаров Д.М., курсант навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної 
служби та Національної гвардії України НАВС  
Науковий керівник: Дворецький В.П. 
 

Високоточна зброя (ВТЗ) – керований на траєкторії польоту засіб 
вогневого ураження в звичайному (неядерному) спорядженні, 
функціонально поєднаний з контуром інформаційного забезпечення 
його планування і застосування, бойового управління та зв‘язку, що 
забезпечує при першому пуску (пострілі) з високою ймовірністю 
ураження цілі заданого типу, шляхом прямого влучання в її уразливий 
елемент або підриву бойової частини у наведеній зоні ураження, у 
всьому діапазоні розрахункових умов бойового застосування. Є 
особливим видом високоефективної звичайної зброї. Ключову роль у 
забезпеченні реалізації ВТЗ відіграють головки самонаведення. 

На озброєнні наземної артилерії сухопутних військ Російської 
Федерації знаходяться 152-мм високоточні снаряди типу «Сантиметр» і 
«Краснополь» та 122-мм постріл «Китолов», які призначені для 
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ураження малорозмірних цілей: об‘єктів бронетанкової техніки, 
спостережних пунктів, вогневих точок і інших цілей.  

Найменування 
Характеристики 

«Краснополь- 
М1» 

«Краснополь-
М2» 

«Сантиметр- 
М» 

«Китолов-
2М» 

Дальність стрільби, 
км 

3-25 3-25 0,5-18 14 

Коригована ділянка 
траєкторії, м 

2500 2500 20-600 2500 

Час підсвічування, с 5-12 5-12 1-3 5-12 

Тип бойової частини ОФ ОФ ОФ ОФ 

Маса вибухової 
речовини бойової 

частини, кг 
8,5 11 10 5.3 

Імовірність влучення 0,8-0,9 0,8-0,9 0,9 0,8 

 
На озброєнні Збройних Сил США перебуває артилерійський 

перспективний 155-мм снаряд ХМ982 «Excalibur» призначений для 
ураження одиночних і групових броньованих цілей, пунктів управління, 
живої сили і вогневих засобів, а також інженерних споруд та інших 
важливих цілей. Снаряд призначений для стрільби з 155-мм самохідних 
та причіпних гаубиць. За бойовою ефективністю він перевищує 155-мм 
касетний снаряд М864, що знаходиться на озброєнні. Перший досвід 
бойового застосування ХМ982 «Excalibur» в Іраку влітку 2007 року був 
настільки успішним (92 % снарядів падали в межах 4 м від цілі), що 
армія США наростила темпи виробництва снарядів до 150 одиниць на 
місяць проти попередніх 18. Для порівняння, стандартні американські 
155- мм снаряди мають КІВ 200-300 м при стрільбі на середні дальності. 

Україна також має деякі здобутки у виготовленні високоточних 
снарядів. Керований артилерійський снаряд «Квітник» – це осколково-
фугасний боєприпас з лазерною напівактивною головкою 
самонаведення (типу 9Е421), який призначений для оснащення систем 
ствольної артилерії калібру 152мм/155мм (під стандарти НАТО). 
Прийнятий на озброєння Збройних сил України 6 грудня 2012 році. 
Високоточний боєприпас (ВТБ) був розроблений Ніжинським науково-
виробничим комплексом «Прогрес» центральним конструкторським та 
проектно-технологічним бюро «Точність» під керівництвом головного 
конструктора Миколи Івановича Шкарлета. 

Порівняння вітчизняної розробки з іншими аналогами показує, що 
інженерам вдалося створити потужнішу бойову частину, крім того, 
снаряд вийшов довжиною менше – 1200 мм замість звичних 1300 мм під 
стандарт НАТО. 
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Основні характеристики снаряда «Квітник»: 
довжина снаряда – 1,2 м; 
довжина ГСН – 156 мм; 
калібр – 152/155 мм; 
вага ГСН – 2,5 кг; 
вага снаряда – 48 кг; 
вага ВР – 8 кг; 
дальність дії – 3-20 км; 
діапазон робочих температур – 50 −40 ºС.  
Генеральний конструктор ЦКБ «Точність» зазначив, що «Квітник» у 

10-15 разів скорочує виконання бойової задачі, а 16 таких 
високоефективних боєприпасів можуть виконати бойову задачу 800 
звичайних артилерійських снарядів. 

Отже, на основі вище сказаного можна зробити висновок що, основні 
тактико–технічні характеристики високоточних артилерійських снарядів 
країн–виробників мають практично одинакові показники. Використання 
ВТЗ підрозділами ЗС України та інших військових формувань під час 
ведення бойових дій може створити якісну перевагу в можливості 
вогневого ураження противника, оскільки вона не вимагає пристрілки й 
забезпечує поразку виявлених цілей 1-2 пострілами (пусками). Точність 
стрільби ВТЗ забезпечує незначну витрату керованих снарядів і надає 
можливість маневрувати вогнем без урахування дальності стрільби. 
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ПІДСЕКЦІЯ: Іноземні мови 

 
Попередження споживачям: піратське програмне забезпечення 

може містити віруси 
Pirated software may contain malware 

 
Козак А.С., курсант начально-наукового інституту підготовки фахівців 
для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри Марченко І.В. 
 

You decide to order some software from an unknown online seller. The 
price is so low you just can‘t pass it up. What could go wrong? 

Whether you‘re downloading it or buying a physical disc, the odds are 
good that the product is pirated and laced with malicious software, or 
malware. Is Your Software Pirated? 

Possible signs of what to look for: 
 No packaging, invoice, or other documentation...just a disc in an 

envelop; 
 Poor quality labeling on the disc, which looks noticeably different than 

the labeling on legitimate software; 
 Software is labeled as the full retail version but only contains a limited 

version; 
 Visible variations (like lines or differently shaded regions) on the 

underside of a disc; 
 Product is not wrapped correctly and is missing features like security 

tape around the edges of the plastic case; 
 Typos in software manuals or pages printed upside down; 
 User is required to go a website for a software activation key (often a 

ploy to disseminate additional malware). [5] 
Today, the National Intellectual Property Rights Coordination (IPR) 

Center–of which the FBI is a key partner–is warning the American people 
about the real possibility that illegally copied software, including counterfeit 
products made to look authentic, could contain malware. An increasing 
amount of software installed on computers around the world–including in the 
U.S.–is pirated and that this software often contains malware. Pirated software 
can be obtained from unknown sellers and even from peer-to-peer networks. 
The physical discs can be purchased from online auction sites, less-than-
reputable websites, and sometimes from street vendors and kiosks. Pirated 
software can also be found pre-installed on computers overseas, which are 
ordered by consumers online and then shipped into the United States. Cyber 
criminals are not stopping at infecting just a few computers - the threat is 
much bigger. [2] 
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Who‘s behind this crime? Criminals, hackers and hacker groups, and even 
organized crime rings. And the risks to unsuspecting consumers? For starters, 
the inferior and infected software may not work properly. Your operating 
system may slow down and fail to receive critical security updates. But the 
greater danger comes from potential exposure to criminal activity–like 
identity theft and financial fraud–after malware takes hold of your system. [5] 

Hackers mount cyber-attacks - mainly by sending viruses into computer 
systems - countless times every day. Cyberspace has no borders and is 
presenting lucrative opportunities for organised criminals, who steal data and 
electronic cash. There‘s an even bigger security issue though. If ever there is a 
third world war, circuits and servers could be the battlegrounds. These are the 
issues under discussion at Queen‘s University‘s second annual World Cyber 
Security Summit in Belfast. The keynote speaker is Eugene Kaspersky, a 
Russian expert who founded Europe‘s largest anti-virus company. He said 
cyber-crime is unfortunately a very successful enterprise. [3] 

Software Buying Tips for Consumers 
When buying a computer, always ask for a genuine, pre-installed 

operating system, and then check out the software package to make sure it 
looks authentic. 

Purchase all software from an authorized retailer. If you‘re not sure which 
retailers are authorized, visit the company website of the product you‘re 
interested in. Check out the company‘s website to become familiar with the 
packaging of the software you want to buy. 

Be especially careful when downloading software from the Internet, an 
increasingly popular source of pirated software. Purchase from reputable 
websites. 

Before buying software off the beaten path, do your homework and 
research the average price of the product. If a price seems too good to be true, 
it‘s probably pirated. If you‘re not the paying customer, you‘re very likely to 
be the product. [1] 

Some very real dangers: 
Once installed on a computer, malware can record your keystrokes 

(capturing sensitive usernames and passwords) and steal your personally 
identifiable information (including Social Security numbers and birthdates), 
sending it straight back to criminals and hackers. It can also corrupt the data 
on your computer and even turn on your webcam and/or microphone. 

Malware can spread to other computers through removable media like 
thumb drives and through e-mails you send to your family, friends, and 
professional contacts. It can be spread through shared connections to a home, 
business, or even government network. Criminals can also use infected 
computers to launch attacks against other computers or against websites via 
denial of service attacks. 

And know this: Pirated software is just one of the many threats that the 
IPR Center and the FBI are combating every year. The theft of U.S. 
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intellectual property–the creative genius of the American people as expressed 
through everything from proprietary products and trade secrets to movies and 
music–takes a terrible toll on the nation. It poses significant (and sometimes 
life-threatening) risks to ordinary consumers, robs businesses of billions of 
dollars, and takes away jobs and tax revenue. An example of a malware is 
Cryptolocker Ransomware. It encrypts user‘s files. The FBI is aware of a file-
encrypting Ransomware known as CryptoLocker. Businesses are receiving 
emails with alleged customer complaints containing attachments that when 
opened, appear as a window that is in fact a malware downloader. This 
downloader installs the actual CryptoLocker malware. 

The verbiage in the window states that important files have been 
encrypted using a unique public key generated for the computer. To decrypt 
the files you must obtain the private key. A copy of the private key is located 
on a remote server that will destroy the key after the specified time shown in 
the window. The attackers demand payment of a ransom ranging from $100 
to $300 to decrypt the files. 

Unfortunately, once the encryption of the files is complete, decryption is 
not feasible. To obtain the file specific Advanced Encryption Standard (AES) 
key to decrypt a file, you need the private RSA key (an algorithm for public 
key cryptography) corresponding to the RSA public key generated for the 
victim‘s system by the command and control server. However, this key never 
leaves the command and control server, putting it out of reach of everyone 
except the attacker. The recommended solution is to scrub your hard drive 
and restore encrypted files from a backup. 

As with any virus or malware, the way to avoid it is with safe browsing 
and email habits. Specifically, in this case, be wary of email from senders you 
don‘t know, and never open or download an attachment unless you‘re sure 
you know what it is and that it‘s safe. Be especially wary of unexpected email 
from postal/package services and dispute notifications. [4] 

Cyber-security is not a national problem, it‘s international. [3] 
Ця стаття присвячена злочинАМ сучасності, які поширені на весь 

світ, це – кіберзлочинність. У науковій роботі висвітлена тема 
«Піратського програмного забезпечення, що може містити віруси». У 
своїй праці я спробував якомога ширше розкрити проблеми, пов‘язані із 
фальшивим програмним забезпеченням та негативними наслідками, що, 
зазвичай, можуть виникнути в результаті його використання, а також 
навів приклади, описав характерні ознаки та шляхи уникнення таких 
програм. Ця тема є дуже актуальною, адже на сьогоднішній день все 
більше і більше злочинів здійснюється за допомогою використання 
комп‘ютерних мереж та програмних продуктів. Правоохоронні органи 
повинні докладати великі зусилля на подолання злочинів цього типу, які 
стрімко наближаються до глобальних масштабів. 
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Сподіваюсь, що інформація, котру я використав у своїй статті, 
допоможе Вам, шановні читачі та колеги, не користуватися піратськими 
програмними породуктами і не стати жертвою кіберзлочину. 

Список використаних джерел: 
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Forensic Science 

 
Labunskiy R.D., cadet of the faculty training for special units NAIAU 
 

Forensic science (often shortened to forensics) is the application of a 
broad spectrum of sciences and technologies to investigate and establish facts 
of interest in relation to criminal or civil law. The word forensic comes from 
the Latin forēnsis, meaning «of or before the forum.» In Roman times, a 
criminal charge meant presenting the case before a group of public 
individuals in the forum. Both the person accused of the crime and the accuser 
would give speeches based on their sides of the story. 

There are many definitions of «Forensic Science»: 
Definition of Forensic-Science №1 
Forensic science is the application of natural sciences to matters of the 

law. In practice, forensic science draws upon physics, chemistry, biology, and 
other scientific principles and methods. Forensic science is concerned with the 
recognition, identification, individualization, and evaluation of physical 
evidence. Forensic scientists present their findings as expert witnesses in the 
court of law. 

(Midwest Forensics Resource Center at the U.S. Dept. of Energy) 
Definition of Forensic-Science №2 
The word «forensic» means «pertaining to the law»; forensic science 

resolves legal issues by applying scientific principles to them. 
(Hall Dillon, Bureau of Labor Statistics) 
Definition of Forensic-Science №3 
Forensic Science is the application of the methods and techniques of the 

basic sciences to legal issues. As you can imagine Forensic Science is a very 
broad field of study. Crime Laboratory Scientists, sometimes called Forensic 
Scientists or, more properly, Criminalists, work with physical evidence 
collected at scenes of crimes. 

(California Criminalistics Institute) 

http://www.ic3.gov/
http://www.ic3.gov/
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Forensic science is a multidisciplinary subject used for examining crime 
scenes and gathering evidence to be used in prosecution of offenders in a 
court of law. Forensic science techniques are also used to examine 
compliance with international agreements regarding weapons of mass 
destruction. 

The main areas used in forensic science are biology, chemistry, and 
medicine, although the science also includes the use of physics, computer 
science, geology, and psychology. 

Evidence and Trace Examination 
The analysis of the scene of crime or accident involves obtaining a 

permanent record of the scene (forensic photography) and collection of 
evidence for further examination and comparison. Collected samples include 
biological (tissue samples such as skin, blood, semen, or hair), physical 
(fingerprints, shells, fragments of instruments or equipment, fibers, recorded 
voice messages, or computer discs) and chemical (samples of paint, 
cosmetics, solvents, or soil). 

Forensic science is the application of natural sciences to matters of the 
law. In practice, forensic science draws upon physics, chemistry, biology, and 
other scientific principles and methods. Forensic science is concerned with the 
recognition, identification, individualization, and evaluation of physical 
evidence. Forensic scientists present their findings as expert witnesses in the 
court of law. 

The word «forensic» means «pertaining to the law»; forensic science 
resolves legal issues by applying scientific principles to them. 

List of used literature: 
1. I. M. Komarov Forensic operations in the pre-trial proceedings criminology / Komarov 

MI. - M .: Yurlitinform, 2010. - 256 p. 
2. A.P. Sheremet Forensics: teach. guide for students. Higher teach. bookmark. / A.P. 

Sheremet. - Chernivtsi: Our books, 2008. - 440 p. 
3. Krylov V.V. Modern forensics. Legal Informatics and Cybernetics / VV Krylov .; 

scientific. Ed .: Lopashenko H.A. - M: LeksEst, 2007. - 288 p. 
4. Forensics: Teach Pract. guidances. / O.A. Boridko, NE. Didenko V.V. Litwin, V. 

Loginovа, K.V. Parasochkina. - Kherson, Kherson. miskdruk., 2010. - 269 p. 

 
Алкоголізм як соціальна проблема 

 
Новіков С.О., студент навчально-наукового інституту пава та 
психології НАВС 
 

Проблема боротьби з алкоголізмом як ніколи актуальна у наші дні. 
Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу 
ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь, а також 
здоров'я майбутніх матерів. Адже алкоголь особливо активно впливає на 
організм, що не сформувався, поступово руйнуючи його. 

Алкоголізм - захворювання, що викликається систематичним 
вживанням алкогольних напоїв, що характеризується патологічним 



 

206 

потягом до них, призводить до психічних і фізичних розладів та 
порушує соціальні стосунки особи, яка страждає цим захворюванням. 
Найважчою стадією є синдром фізичної залежності від алкоголю, при 
якому раптове припинення його вживання може викликати такі 
абстинентні симптоми, як тремор, страх, галюцинації або марення. 

Алкоголізм характерний психофізичною залежністю від алкоголю, 
основою якої є наявність алкоголю в обмінних процесах людського 
організму, розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними 
(алкогольними) напоями. У ширшому розумінні алкоголізм - сукупність 
шкідливих звичок, пов'язаних із зловживанням алкоголем, впливів 
на здоров'я, життя, працю і добробут людей. Психологічно має дві 
стадії: звичка та хвороба. 

Алкоголізм, або алкогольна залежність, асоціюється з рядом ознак: 
Хворобливий потяг до алкоголю; 
Ріст толерантності (зростає витривалість до великої кількості 

алкоголю); 
Втрата кількісного контролю; 
Наявність синдрому відміни або абстинентного синдрому. 
Лікування алкоголізму можливо на будь-якому етапі хвороби, під час 

будь-якої стадії алкоголізму можна починати і застосовувати успішні 
методики лікування, проте важливо розуміти, що чим раніше почати 
лікування - тим більше користі від нього буде. 

У цілому мотиви вживання спиртного підлітками поділяються на дві 
групи. У основі мотивів першої групи лежить бажання наслідувати 
традиціям, відчувати нові відчуття, цікавість і т.п. Формуванню цих 
мотивів сприяють деякі властивості психіки неповнолітніх, що 
пробуджують в них почуття дорослості, бажання бути як усі, прагнення 
наслідувати старшим і т.п. Віковими особливостями підлітків у 
визначеній мірі можна пояснити і їхнє вживання спиртних напоїв «для 
хоробрості». Цей мотив пов'язаний із відсутністю в неповнолітніх 
життєвого досвіду, знань, що дозволяють їм вільно вступати в 
спілкування з навколишніми (наприклад, з особами більш старшого 
віку, дівчатами). 

Особливої уваги заслуговує друга група мотивів споживання 
алкоголю, що формують пияцтво як тип поводження правопорушників. 
У число цих мотивів входить прагнення позбутися від нудьги. У 
психології нудьгою називають особливий психічний стан особистості, 
пов'язаний з емоційним голодом. У підлітків цієї категорії істотно 
ослаблений або втрачений інтерес до пізнавальної діяльності. Підлітки, 
що вживають спиртне майже не займаються суспільною діяльністю. 
Істотні зсуви спостерігаються в них у сфері дозвілля. Ці хлопці менше 
цікавляться художньою літературою, рідко беруть участь у 
самодіяльності, майже не бувають у театрі, втрачають інтерес до 
серйозної музики, живопису. Нарешті, деякі підлітки споживають 
спиртне, щоб зняти із себе напругу, звільнитися від неприємних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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переживань. Напружений, тривожний стан може виникнути у зв'язку з 
визначеним становищем їх у сім'ї, шкільному колективі. 

Серед багатьох різних факторів, що впливають на прогрес 
алкоголізму, визнають генетичну схильність, або, іншими словами, 
спадковий характер. Статистичні дані доводять, що п'ятдесят відсотків 
опитаних дітей алкоголіків - залежні і актуалізують дану генетичну 
програму. У дітей алкоголіків простежується підвищена чутливість до 
алкоголю. В цих осіб незначне вживання алкоголю ставить загрозу 
формування звикання та похмільного синдрому. Не менш 
відповідальним є період вагітності. Пренатальний період характерний 
повною залежністю від матері. Алкоголь, токсичні речовини, що 
утворюються внаслідок обмінних процесів організму, 
через плацентарний бар'єр потрапляють в організм плоду та 
спричинюють отруєння. Особливу небезпеку спричинює вживання 
алкоголю в перші три місяці вагітності. 

Для лікування алкоголізму успішно застосовують ряд методів: 
вироблення негативного умовного рефлексу на алкоголь за допомогою 
блювотних засобів, введення тетураму (антабусу), психотерапія, 
гіпнотичне навіювання, гідро-, інсуліно, гормонотерапія, лікувальний 
сон, трудова терапія та ін. 

Нині в Україні існує цілий ряд медичних закладів, які здійснюють 
лікування від даної залежності. 

Алкогольну політику на міжнародному рівні здійснює Всесвітня 
організація охорони здоров'я. У травні 2010 року на Всесвітній асамблеї 
охорони здоров'я в Женеві була прийнята «Глобальна стратегія по 
зниженню зловживання алкоголем». Серед заходів, рекомендованих у 
доповіді, - обмеження реклами спиртних напоїв, обмеження числа точок 
продажу алкогольної продукції і скорочення часу продажу, підвищення 
роздрібних цін на спиртні напої за рахунок податків, інформування про 
шкоду алкогольних напоїв, поступове зниження допустимих норм 
вмісту алкоголю в крові водіїв, та ін. 

Отже дорослі повинні будувати свої стосунки з дітьми добре 
усвідомлюючи, що діти – наше майбутнє і для них необхідно створити 
умови здорового способу життя, збагатити знаннями про людський 
організм та шкідливий вплив на нього алкогольних напоїв, навчити 
берегти здоров‘я .А зробити це можна лише на основі доброзичливості, 
довіри. Тоді кожна дитина зрозуміє, що своєю свідомістю і волею вона 
зробить багато користі для збереження здоров‘я наступних поколінь , 
набагато більше ніж усі літератури світу. У ряду її життєвих цінностей 
перше місце займає вона сама. І це сприятиме успіху в антиалкогольній 
роботі. 

Отже, проблема алкоголізму є надзвичайно болючою для суспільства 
і потрібно ще докласти багато зусиль для того, щоб викорінити її з 
нашого життя. 
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