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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 
 
 

Шановні молоді науковці! 
 
Львівський державний університет внутрішніх справ  

щороку охоче зустрічає талановиту молодь – представників 
курсантсько-студентських наукових спільнот із різних міст 
України для обговорення важливих проблем захисту прав 
і  свобод людини, законних інтересів як громадянина, так 
і  держави, реформування правоохоронної системи, формуван-
ня громадянського суспільства. У час, коли наша держава, інте-
груючись у європейський політичний, правовий, економічний 
простір, одночасно проводить антитерористичну операцію,  
велике значення має створення належних умов для творчого 
та  інтелектуального розвитку  молоді, формування системи 
підтримки науковців-початківців, запровадження загально- 
прийнятих світових, зокрема європейських, стандартів вищої 
освіти та поглиблення її  демократизації.  

Як соціальні інституції освіта і наука є важливими  
формами соціальної практики, ефективним механізмом ста- 
новлення громадянського суспільства та правової держави, 
поліпшення добробуту населення. Лише у такому розвинутому 
суспільстві може реалізовуватись принцип соціальної цінності 
індивіда, який передбачає безумовний пріоритет прав і свобод 
людини в  діяльності правозахисних і правоохоронних органів 
влади. Такі органи, відповідно, мають ефективно вирішувати 
проблеми життєзабезпечення людини, дбати про її охорону 
та  захист, відновлювати порушені права.  

Важливого значення за таких умов набувають організація 
наукової роботи серед молоді, проведення наукових і науково-
практичних заходів, які є чинниками самореалізації курсан-
тів,  студентів, слухачів, апробації набутих ними знань. Адже 
високоосвічена талановита молодь є основним джерелом  
розбудови по-справжньому сильної незалежної держави, рів-
ноцінної та рівноправної поміж інших країн світового співто-
вариства.  
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Мені приємно зазначити, що для участі у нашій конфере-
нції подали заявки вихованці Університету Collegium Civitas 
(м.  Варшава, Республіка Польща), Львівського національного 
університету імені Івана Франка, Національного університету 
«Львівська політехніка», Національної академії внутрішніх 
справ, Харківського національного університету внутрішніх 
справ, Одеського державного університету внутрішніх справ 
та  Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ.  

Молоді дослідники, маєте нагоду подискутувати 
та  поділитись своїми ідеями, знайти нових друзів, а також  
отримати надзвичайно важливий досвід культури наукового 
спілкування. Ви маєте можливість стати фахівцями, яким буде 
притаманна професійна компетентність і здатність до конс-
труктивного діалогу. Згодом саме ви будете здійснювати інте-
лектуальну модернізацію правоохоронних і правозахисних 
структур  України.  

Сподіваюся, що цьогорічний курсантсько-студентський 
науковий форум дасть Вам змогу долучитися до обговорення 
актуальних питань, ефективно побудувати науковий діалог, 
отримати нові погляди та ідеї для подальших наукових  
звершень. 

 
Творчих успіхів Вам, шановні молоді науковці! 
Пам’ятайте, що великі цілі та здобутки до снаги лише  

сильному й вольовому народові, народові-патріоту! 
 

Валерій Середа, 
ректор 

Львівського державного університету  
внутрішніх справ,  

доктор юридичних наук, доцент 
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О. С. Андрєєва  
(Харківський національний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ  
СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ  

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 

У процесі здійснення виконавчої влади відбувається вті-
лення в життя законів та інших нормативних актів держави, 
практичне застосування всіх важелів державного регулювання 
і управління важливими процесами суспільного розвитку.  

Проте, було б перебільшенням говорити про цілком са-
мостійне, а  тим більше – автономне, існування виконавчої вла-
ди щодо інших гілок влади. Адже, державна влада, як здатність 
держави приймати обов’язкові рішення та домагатися їх вико-
нання, явище  цілісне.  

В адміністративно-правовій науці під органом виконав-
чої влади визнають частину державного апарату (організацію), 
яка має власну структуру та штат службовців і в межах уста- 
новленої компетенції здійснює від імені й за дорученням дер-
жави функції державного управління в економічній, соціально-
культурній, адміністративно-політичній сферах суспільного 
життя [1, c. 151]. 

Органи виконавчої влади здійснюють функції державно-
го управління економічним, соціально-культурним і адмініст-
ративно-політичним будівництвом. Від результатів діяльності 
цих органів, понад усе, залежить соціально-економічний і полі-
тичний стан країни. Саме ці органи виступають основним 
суб’єктом адміністративного права. 

У будь-якій демократичній державі функції виконавчої 
влади здійснюються не тільки суб’єктами виключно державної 
влади, а й деякими іншими, недержавними суб’єктами.  

Зокрема, ці функції можуть бути:  
а) делеговані державою органам місцевого самовряду-

вання;  
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б) делеговані державою деяким іншим недержавним  
інституціям (наприклад, окремим громадським організаціям) 
[2, c. 238–240]. 

Згідно ст. 113 Конституції України, Кабінет Міністрів 
України є вищим органом у системі органів виконавчої  
влади. 

Загальні засади адміністративно-правового статусу Кабі-
нету Міністрів України встановлені Конституцією України,  
Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламен-
том Кабінету Міністрів України.  

Зокрема, ст. 113 Конституції України визначає місце  
Кабінету Міністрів України в системі органів державного 
управління.  

По-перше, через визнання його вищим органом у системі 
органів виконавчої влади, тобто таким, що спрямовує, коорди-
нує і контролює діяльність міністерств, інших центральних ор-
ганів виконавчої влади, обласних, Київської районної у місті 
державних адміністрацій. 

По-друге, через встановлення відповідальності перед 
Президентом України і Верховною радою України, підконтро-
льності і підзвітності Верховній раді України у межах, передба-
чених конституцією України. 

Центральні органи виконавчої влади займають другий 
рівень в трирівневій системі органів виконавчої влади. Систему 
центральних органів виконавчої влади складають міністерства 
України та інші центральні органи виконавчої влади. 

Місцева державна адміністрація є місцевим органом ви-
конавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, 
яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу 
на  території відповідної адміністративно-територіальної оди-
ниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповід-
ною радою [3]. 

Органи виконавчої влади є численними та різноманітни-
ми, що обумовлено безпосередньою спрямованістю виконавчо-
розпорядчої діяльності.  

Для кращого вивчення особливостей організації і ді- 
яльності органів державного управління, а також виявлення 
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закономірностей у взаємозв’язках окремих органів здійс- 
нюють їх класифікацію, основою якої покладено різні  
критерії.  

Найважливішими з них є територіальний масштаб діяль-
ності, обсяг і характер компетенції, порядок розв’язання підві-
домчих питань, предмет спрямованості компетенції, становище 
та місце в системі органів. 

Важливою особливістю побудови та функціонування ор-
ганів виконавчої влади є організаційні зв’язки структурних 
одиниць системи, що виявляються в підвідомчості, підпоряд-
кованості, розпорядництві, підконтрольності, підзвітності та 
координації.  

Між органами виконавчої влади взаємозв’язки будуються 
на засадах субординації, яка означає співпідпорядкованість 
між  органами вищого і нижчого рівнів, наприклад:  

–  Кабінет Міністрів і міністерства або місцеві державні 
адміністрації;  

–  обласна і  районна державні адміністрації тощо 
[4,  c. 78]. 

Серед органів державної влади важливе місце посідають 
органи виконавчої влади, що здійснюють функції державного 
управління економічним, соціально-культурним і адміністра-
тивно-політичним будівництвом.  

Від результатів діяльності цих органів понад усе зале-
жить соціально-економічний і політичний стан країни. Саме 
ці  органи виступають основним суб’єктом адміністративного 
права. 

 
–––––––––––––––––– 
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І. Б. Тацишин. – Львів: Новий світ-2011. – 308 с.  
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І. М. Ардель 
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 
 

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон 
№  1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України». 
Законом визначено статус, завдання Національного антико- 
рупційного бюро України (далі – Національне бюро), права та 
обов’язки його працівників та інші питання, пов’язані з діяль-
ністю Національного бюро.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро» Національне бюро є державним правоо-
хоронним органом, на який покладається попередження, вияв-
лення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запо-
бігання вчиненню нових. 

Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюєть-
ся Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з ор-
ганізованою злочинністю і корупцією. Директор Національного 
бюро: інформує Президента, Верховну Раду та Кабінет Мініст-
рів України з основних питань діяльності Національного бюро 
та його підрозділів, про виконання покладених завдань, доде-
ржання законодавства, прав і свобод осіб; щороку не пізніше 
10  лютого та 10 серпня подає Президенту, Верховній Раді 
та  Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність 
Національного бюро протягом попередніх шести місяців.  

У своїй діяльності щодо боротьби з корупцією та посадо-
вими злочинами, вчиненими вищими посадовими особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави і органів міс-
цевого самоврядування Національне бюро застосовує поло-
ження Кримінального кодексу України, Кримінально-проце- 
суального кодексу України, Кодексу України про адміністрати-
вні правопорушення, законів України «Про основи національ-
ної безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», 
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«Про організаційно-правові засади боротьби з організованою 
злочинністю», «Про запобігання корупції» та інших законодав-
чих актів України.  

Відповідно Закону України «Про Національне антико- 
рупційне бюро» [1]. правову основу діяльності Національного 
бюро становлять Конституція України, міжнародні договори 
України, Закон України «Про Національне антикорупційне  
бюро» та інші закони України, а також прийняті відповідно до 
них нормативно-правові акти, зокрема: 

1. Укази Президента України, які регламентують діяль- 
ність Національного бюро: від 28 квітня 2016 року 
№ 182/2016 «Про присвоєння рангу державного службовця»; 
від 26 жовтня 2015 року № 606/2015 «Про внесення зміни 
до  Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання 
функцій державного експерта з питань таємниць»; від 18 серп-
ня 2015 року № 478/2015 Про рішення Ради національної без-
пеки і оборони України від 20 липня 2015 року «Про додаткові 
заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною 
та Європейським Союзом». 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
з діяльності Національного бюро: від 18 грудня 2015 року 
№  1167 «Про співвідношення між посадами начальницького 
складу і посадами державних службовців Національного анти-
корупційного бюро»; від 4 листопада 2015 року № 1140-р «Про 
встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують 
Національне антикорупційне бюро»; від 7 травня 2015 року 
№  438-р «Про забезпечення діяльності Національного антико-
рупційного бюро України»; від 21 грудня 2014 року № 1250-р 
«Про затвердження членів комісії з проведення конкурсу на 
зайняття посади Директора Національного антикорупційного 
бюро України» [2]. 

Міжвідомчі договори, які регламентують діяльність На-
ціоналного антикорупційного бюро: меморандум про взаємо-
розуміння між Консультативною місією Європейського Союзу 
з  реформування сектору цивільної безпеки України і Націо- 
нальним антикорупційним бюро України 2016 року; Меморан-
дум про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним 
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бюро Республіки Польща і Національним антикорупційним 
бюро України 2016 року [2]. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України 
від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – 
№  47. – Ст. 3040. 

2. Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/ 

 
 

Х. І. Бабич  
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ПРАВО НА ЖИТТЯ ЯК ОСОБИСТЕ  

НЕМАЙНОВЕ ПРАВО, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ  
ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 
Права фізичної особи – це природні можливості індивіда, 

що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяль-
ності у всіх сферах суспільного життя. Цивільне право регулює 
два види суспільних відносин – майнові та немайнові. Важливе 
значення відіграють особисті немайнові права, що забезпечу-
ють природне існування фізичної особи, адже вони мають 
на  меті підтримання існування фізичної особи як біологічної 
істоти.  

До особистих немайнових прав, що забезпечують приро-
дне існування фізичної особи, законодавець відносить: право 
на життя; право на усунення небезпеки, яка загрожує життю 
та  здоров’ю; право на охорону здоров’я; право на таємницю 
про стан здоров’я, права особи, яка перебуває на стаціонарному 
лікуванні; право на свободу та особисту недоторканність;право 
на сім’ю, опіку і піклування.  

Не можливо уявити своє життя без вище перелічених 
прав. Важливе значення їх є тому, що вони належать кожній без 
винятку фізичній особі і ніхто не має право посягати на особис-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ті немайнові права, адже все карається згідно закону. Особисті 
права людини нерозривно пов’язані з такими поняттями, як 
рівність, свобода, недоторканість особи. І це природно, тому що 
ідеї рівності, свободи і недоторканності протягом всієї історії 
цивілізації використовувалися в боротьбі нового зі старим, 
прогресивного з консервативним. 

До найважливіших прав, як відносяться до особистих не-
майнових прав, що забезпечують природне існування фізичної 
особи є право на життя. Ніхто ніколи не може забрати в люди-
ни право на існування. 

Вперше міжнародно-правова регламентація права на 
життя була дана в Загальній декларації прав людини 1948 р. 
Стаття 3 Декларації проголошує, що кожна людина має право 
на життя, свободу та особисту недоторканність [2].  

Тим не менше Загальна декларація не містить у собі тлу-
мачення цього права. Європейська конвенція про захист прав 
людини і основних свобод 1950 р. конкретизувала Загальну 
декларацію: ст. 2 Конвенції закріплює, що право кожної особи 
на життя не тільки проголошується, але й захищається зако-
ном [1, с. 15]. 

Під поняттям «життя» слід розуміти особисте немайнове 
благо, яке насамперед полягає в існуванні, але також у фізич-
ному, психічному, соціальну функціонуванні людського органі-
зму як єдиного цілого.  

За загальним правилом право на життя розглядається 
у  двох значеннях: об’єктивному та суб’єктивному. В об’єктив- 
ному значенні дане право являє собою сукупність правових 
норм, що регулюють відповідні суспільні відносини. У свою 
чергу, в суб’єктивному розумінні право на життя повин-но роз-
глядатись як така, що випливає з природи людини, міра свобо-
ди індивіда визначати у своїх інтересах власну поведінку зі 
збереження та розпорядження життям, яка складає зміст  
правовідношення, об’єктом якого є життя, а також вимагати 
від третіх осіб визначеної поведінки або утримання від неї 
[3,  с.  13]. 

Кожна особа має право на здійснення особистого життя. 
Ці елементи і складають права на життя у зазначеному нами 
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вузькому юридичному значенні. До цих прав входять:право фі-
зичної особи на невід’ємність її життя; заборона позбавлення 
життя; право фізичної особи захищати своє життя та здоров’я, 
а також життя та здоров’я іншої фізичної особи від протиправ-
них посягань будь-якими засобами, не забороненими законом; 
заборона задоволення прохання фізичної особи про припинен-
ня її життя (евтаназію); право на участь у медичних, наукових 
та інших дослідах лише повнолітньої дієздатної фізичної особи 
і лише за її вільної згоди. 

Фізичну особу не може бути свавільно позбавлено права 
на життя. Тобто право на життя як і будь-яке суб’єктивне циві-
льне право, має відповідні межі, наприклад, не може вважатися 
протиправним позбавлення особи життя у випадку необхідної 
оборони. Варто зазначити те, що право на життя може бути об-
межене, але тільки при суворо визначених обставинах. Класич-
ним прикладом є вбивство поліцейським терориста при звіль-
ненні заручників. 

На жаль, нема нічого вічного, тому моментом припи- 
нення права на життя є момент смерті. При цьому до уваги 
слід  брати лише біологічну смерть, як момент, коли встанов-
лено смерть мозку, тобто повну та незворотну втрату всіх його 
функцій. 

Є випадки, коли нашому життю та здоров’ю загрожує  
певна небезпека. Згідно Цивільного кодексу є умови при яких 
фізична особа звертається з вимогою про усунення небезпеки, 
яка загрожує життю та здоров’ю: 1) загроза небезпеки життю 
та здоров’ю; 2) небезпека повинна бути реальною, тобто існу-
вати не лише в уяві особи; 3) можливість настання шкідливих 
наслідків має залежати саме від діяльності особи, дії якої пот-
рібно припинити або яка має вчинити певні дії; 4) небезпека 
повинна загрожувати законним правам та інтересам [4]. 

Отже, повага до кожної людини як до особистості повин-
на стати нормою повсякденного життя в Україні, знайти свій 
вияв у визнанні її єдиною цінністю первісного порядку, віднос-
но якої визначаються всі інші цінності, включаючи право. Мету 
закону слід розуміти як забезпечення всебічного розвитку осо-
бистості, охорону її життя, свободи, честі, гідності та особистої 
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недоторканності. За такого підходу людина ні в якому разі 
не  розглядатиметься лише як засіб для досягнення цілей. 

 
–––––––––––––––––– 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 

 
На даний час вже нікого не здивуєш появою в Україні то-

варів і послуг, що позначені такими відомими товарними зна-
ками, як «Coca-cola», «Аdidas», «McDonald’s» та інші. Вони вже 
давно присутні на ринку, вироблені ними товари та послуги, 
що надаються, мають високу репутацію. Актуальність обраної 
теми зумовлена тим, що франчайзинг як форма господарських 
зв’язків на даний час є вдалою формою розвитку бізнесу і пот-
ребує чіткого законодавчого регювання. 

Дослідженням економічних та правових аспектів функ- 
ціонування інституту франчайзингу займалися Ж. Дельтей, 
Ф. Н. Філіна, Т. О. Степанова, А. В. Цират, З. В. Кіричук, Г. Б. Му-
нін, Ю. О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю. В. Кошиль, О. О. Бєліков, 
О. Ф. Ногачевський та інші. Але й сьогодні залишаються неви-
рішені деякі питання. 

http://zakon5.rada.gov/
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Франчайзинг (від старофранц. franchise – свобода, щи-
рість, пільга,привілей) визначено як різновид договору, за 
яким одна сторона (франчайзер) надає іншій стороні (фран-
чайзі) за винагороду на певний строк або без визначення стро-
ку право використання в підприємницькій діяльності з прода-
жу власних чи вироблених франчайзером товарів або послуг 
свого ноу-хау, організації роботи, технології, найменування, 
товарної марки, емблеми, стилю зовнішнього оформлення 
приміщення тощо [5]. 

Франчайзинг зародився у США в 50-х рр. ХІХ ст. [3, с. 73]. 
Спеціальні закони про франчайзинг діють у США на федераль-
ному рівні – «Зведення правил про франчайзинг», що закріпле-
ні в Одноманітному торгівельному кодексі США і в 15 штатах, 
що вважаємо гідним прикладом деталізації спеціального зако-
нодавства, що врегульовує франчайзингові відносини), закони 
про франчайзинг ухвалені в 10 провінціях Канади, у Франції, 
Іспанії, Австралії, Індонезії, Китаї тощо [5]. 

Український законодавець у Цивільному кодексі України 
присвятив франчайзингу цілу главу 76 (статті 1115–1129), од-
нак назвав його комерційною концесією, хоча в юридичній лі-
тературі багатьох зарубіжних країн для характеризування та-
ких специфічних відносин використовується саме визначення 
«франчайзинг».  

Договір комерційної концесіє є новим явищем для права 
України, він укладається письмово (у разі недодержання пись-
мової форми відповідно до ч. 1 ст. 1118 ЦК України такий дого-
вір є нікчемний), а також ЦК України передбачає державну ре-
єстрацію договору комерційної концесії органом,який здійснив 
державну реєстрацію право володільця. Крім ЦК України, пи-
тання франчайзинга регулюються Господарським кодексом 
України главою 36. Отже, франчайзинг – це така форма органі-
зації бізнесу, за  якої одне підприємство зобов’язується прода-
вати продукти або надавати послуги за заздалегідь установле-
ними для нього законами і правилами ведення бізнесу іншого 
підприємства [3,  с. 73]. 

Варто наголосити на тому, що як вид господарської діяль-
ності франчайзинг є основою розвитку малого та середнього 
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підприємництва, а отже породжує створення тисячі нових ро-
бочих місць. 

Франшизоотримувач одержує дозвіл на використання 
імені компанії, її репутації, продукту й послуг, маркетингових 
технологій.  

Франчайзинговий пакет, його ще називають франшизою 
(повна система ведення бізнесу,що передається франшизоот-
римувачу) дозволяє підприємцеві успішно вести свій бізнес, 
навіть не маючи досвіду і знань у цій області. Але обов’язково 
слід пам’ятати, що працюючи під визначеним контролем фра-
ншизодавця, франшизоотримувач, проте здійснює самостійну 
підприємницьку діяльність і залишається незалежним учасни-
ком бізнесу [3, с. 73–74]. 

Водночас, не можна не відмітити певні проблеми законо-
давчого регулювання даних відносин, що негативно впливає 
на  поширеність франчайзингу в Україні.  

Так, через відсутність правового регламентування істот-
них умов договору суб’єкти господарювання змушені укладати 
ряд договорів про передачу прав на використання прав об’єктів 
інтелектуальної власності.  

Передача користувачеві промислового або торгівельного 
устаткування може оформлюватись договором оренди або  
лізингу.  

Недотримання сторонами істотних умов даних договорів 
може призвести до визнання їх недійсними чи нікчемними, що 
тим самим становить великий збиток для франчайзера і тим 
самим відлякує іноземних інвесторів. 

Для вирішення проблем, які перешкоджають поширенню 
франчайзингу в Україні погоджуючись з думкою Т.В. Мирончук 
необхідно створити належну інфраструктуру з обслуговування 
учасників франчайзингових відносин; вдосконалити правове 
забезпечення здійснення франчайзингових відносин в Україні; 
збільшення кількості вітчизняних кваліфікованих спеціалістів 
у сфері франчайзингу [4, с. 141]. 

Проаналізувавши практику використання франчайзин-
гової форми співробітництва в Україні, можна зробити висно-
вок, що франчайзингові відносини є порівняно новим явищем 
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в  економіці нашої держави, однак останніми роками спосте- 
рігається стійка тенденція дедалі ширшого використання  
вітчизняними суб’єктами господарювання франчайзингової 
форми організування підприємницької діяльності. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Господарський кодекс України. – Х.: Одіссей, 2013. – 184 с. 
2. Цивільний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 368 с. 
3. Сєрова І. Як створити бізнес при мінімальних витратах / І. Сєро-
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5. Карякіна О. Ю. Франчайзинг як правова форма ведення бізнесу 
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А. Ю. Барна  
(Університет Collegium Civitas,  

м. Варшава, Республіка Польща) 

 

ТЕРОРИЗМ  
ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

 
Тероризм становить велику загрозу життєво важливим 

інтересам будь-якої держави.  
Сучасний тероризм – це серії різноманітних терори- 

стичних акцій, спрямованих проти широкого кола осіб та 
об’єктів. 

Тероризм вважається найнебезпечнішим засобом вирі-
шення протиріч національного, територіального, релігійного, 
соціально-економічного, соціально-політичного і міждержав-
ного характеру [1; 2]. 

Розвиток сучасного тероризму обумовлений [1]: 
– зміцненням ролі релігії, як наслідку процесу деідеопо-

гізації у внутрішньому житті ряду країн світу та міжнародних 
відносинах; 
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– розвитком транснаціональної організованої злочин-
ності та пов’язаною з нею нелегальної торгівлі зброєю, радіоа-
ктивними матеріалами тощо, 

– наслідками науково-технічного прогресу та вдоскона-
ленням глобальних інформаційних технологій, високими тем-
пами урбанізації у світі. 

Тероризм є ідеологією насилля на суспільну свідомість, 
на прийняття рішень органами державної влади, місцевого са-
моуправління або міжнародними організаціями. 

Спеціалісти, що досліджують тероризм виділяють дві 
можливі стратегії боротьби з тероризмом: прогресивну і кон-
сервативну[2]. 

Консервативна стратегія передбачає часткові уступки 
вимогам терористів (виплата викупу, територіальні і моральні 
уступки). 

Прогресивна стратегія означає повне знищення теро- 
ристів і їх прибічників, відмову від переговорів і заключення 
перемир’я. 

Сучасний тероризм характеризується зростаючою техні-
чною оснащеністю, високим рівнем організації, наявністю зна-
чних фінансових засобів. 

Відмінною його ознакою є розривання границь між між-
народним і внутрішнім тероризмом, розширення зв’язку теро-
ристичних організацій з наркобізнесом і незаконною торгівлею 
зброєю. 

Отримані від продажу наркотиків кошти дають можли-
вість терористичним угрупуванням закуповувати найсучасні-
ше оснащення і новітню зброю. 

Ключовим елементом тероризму є широке розповсю-
дження інформації про терористичний акт, його масштабне 
обговорення. 

Непомітний або засекречений терористичний акт втра-
чає зміст.  

Слід відзначити, що це відрізняє його від такого близько-
го явища, як диверсія або політичне вбивство. 

Суспільний резонанс необхідний терористам для змін  
суспільного контролю. Терористичні акти діють на масову  
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психологію. Особливою рисою тероризму є те, що він створює 
загрозу суспільству.  

Крім того, для нього характерний публічний характер, 
залякування, яке досягається надзвичайною жорстокістю, по 
відношенню до випадкових людей (вбивства, вибухи, захоп-
лення заручників, транспортних засобів, тощо). 

Найбільш поширеною мотивацією скоєння терористич-
них актів виступає [2]:  

– кримінальна діяльність, особливо її транснаціональні 
форми; 

– намагання перешкодити громадський, політичній або 
економічній діяльності; 

– створення ускладнень або напруження у міжнародних 
відносинах. 

На думку правовиків, тероризм у любих своїх формах 
є  найбільш суспільно небезпечними з усіх злочинів, описаних 
у  кримінальному законодавстві. Терористичні дії відносяться 
до категорій злочинів проти основ конституційного ладу і без-
пеки держави. 

Сьогодні питання тероризму у світі є надзвичайно актуа-
льним, так як постійно набирає масового характеру і вимагає 
радикальних і комплексних заходів ліквідації самих причин 
і  умов, що їх породжують. 

Необхідні цілеспрямовані дії по конкретних напрямах 
політичної, соціальної та економічної діяльності, що здійс- 
нюють позитивний вплив на соціально-психологічну ат- 
мосферу. 

Найближчим часом зусилля повинні бути направлені 
на  те, щоб терористичні акти не стали буденним явищем,  
а вимоги терористів – основним визначником зовнішньої  
політики. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Михеев И. Р. Тероризм: поняття, відповідальність, попереджен-
ня. Інтернет-мережа / И. Р. Михеев [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: www.crime.vl.ru/index.php?p 

2. Явище тероризму у сучасному світі. Інтернет-мережа [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: osvita.ua/vnz/reports/sociology 
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В. В. Барнич 
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Міжнародна економічна криза першого десятиліття XXI ст. 

змусила уряд України звернути особливу увагу на проблему 
державної фінансової безпеки, оскільки останні події демон-
струють нестабільність національної фінансової безпеки, її за-
лежність від внутрішніх та зовнішніх чинників, не останнє міс-
це серед яких займає вагома залежність від фінансової допомо-
ги міжнародними та європейськими фінансовими організація 
та урядами інших країн.  

Такий стан речей ставить цілу низку проблемних питань 
перед державними органами, ключовим серед яких є відсут-
ність ефективного адміністративно-правового впливу на про-
цес забезпечення фінансової безпеки України.  

Комплексний характер вказаної проблеми передбачає 
необхідність вирішення низки наступних питань:  

‒ відсутність загальноприйнятого визначення поняття 
«фінансова безпека» та його відповідного нормативного закрі-
плення;  

‒ необхідність розробки та впровадження системи 
принципів забезпечення фінансової безпеки України;  

‒ недосконалість існуючого інституціонального механі-
зму забезпечення фінансової безпеки України;  

‒ недостатня розробка питання юридичної відповіда-
льності за правопорушення у фінансовій сфері України тощо. 

Наразі точаться наукові дискусії з приводу поняття юри-
дичної відповідальності та її видів.  

Свого часу ще О. Е. Лейст зауважував: «Власне поняття 
юридичної відповідальності і ряд її вузлових проблем – пред-
мет дискусії, яка не зупиняється протягом ряду років і в проце-
сі якої закономірно виявляється потреба уточнення і розроб-
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лення ряду методологічних питань, без чого немислимим є ви-
роблення загального і загальновизнаного поняття юридичної 
відповідальності.  

Тривогу викликає не стільки кількість точок зору та  
визначень відповідальності, скільки умоглядність ряду з них, 
відірваність від чинного законодавства і практики його  
застосування.  

Зрозуміло, що завдання теорії права не в коментуванні 
нормативних актів, але також безспірним є те, що вона не по-
винна настільки відриватись від правової реальності, щоб під-
міняти один предмет дослідження іншим» [1, с. 17]. 

Вирішення зазначених проблем у значній мірі залежить 
від ефективності функціонування державних органів, що здій-
снюють адміністративно-правовий вплив у сфері забезпечення 
фінансової безпеки України.  

Враховуючи, що нинішня система органів, які здійсню-
ють державне управління в Україні, у тому числі і в фінансовій 
сфері, перебуває сьогодні у стані безперервного пошуку опти-
мальної моделі функціонування, актуальним є дослідження 
адміністративно-правових проблем у сфері забезпечення фі-
нансової безпеки України. 

Переходячи до розгляду питання адміністративної від-
повідальності у фінансовій сфері, варто зазначити, що в науці 
адміністративного права склалося кілька поглядів на визна-
чення поняття і змісту адміністративної відповідальності в за-
гальному розумінні.  

На думку І. О. Галагана, «під адміністративною відповіда-
льністю слід розуміти застосування у встановленому порядку 
уповноваженими на це органами і службовими особами ад- 
міністративних стягнень, сформульованих у санкціях адмініст-
ративно-правових норм, до винних у вчиненні адміністра- 
тивних проступків, що містять державний і громадський осуд, 
засудження їх особи і протиправного діяння, що виявляється 
у  негативних для них наслідках, які вони зобов’язані виконати, 
і переслідують цілі їх покарання, виправлення і перевиховання, 
а також охорони суспільних відносин у сфері радянського дер-
жавного управління» [2, с. 41]. 
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Під адміністративною відповідальністю у фінансовій 
сфері слід розуміти реакцію з боку держави, що виникає вна-
слідок вчинення певними суб’єктами адміністративних право-
порушень у фінансовій сфері та виявляється у вигляді ціле- 
спрямованого застосування частини заходів адміністративного 
примусу – адміністративних стягнень. 

Глава 12 КУпАП, яка фактично закріплює адміністратив-
ну відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері, на-
справді закріплює лише певні її види, а саме адміністративну 
відповідальність за правопорушення податкового та бюджет-
ного законодавства.  

Поряд із цим, стосовно об’єкта дослідження доходимо  
висновку про безсистемне формування цих об’єктів, що свід-
чить про низький ступінь уваги до цього питання та одночасно 
про необхідність його подальшого розроблення [3]  

Аналізуючи проблеми реалізації адміністративної відпо-
відальності за правопорушення в галузі фінансів, ми дійшли до 
висновку, що вони пов’язані з прогалинами нормативно-
правового регулювання заходів адміністративної відповідаль-
ності, що застосовуються з метою протидії правопорушенням 
в  галузі фінансів, а саме дублюванням та протиріччям поло-
жень нормативно-правових актів положенням КУпАП щодо 
правопорушень в галузі фінансів.  

Вирішення вказаних проблем, у тому числі, прийняття 
відповідних змін до чинного законодавства дасть можливість 
ефективніше протидіяти правопорушенням в галузі фінансів 
шляхом застосування заходів адміністративної відповідально-
сті до осіб, винних у їх скоєнні. 

 
–––––––––––––––––– 
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2. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР / 
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3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 гру-
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Л. І. Бережна 
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 внутрішніх справ) 

 

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ  
ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 
На даному етапі розвитку суспільства залишаються дуже 

актуальними питання захисту прав найбільш вразливих верств 
суспільства, значну частину яких становлять малолітні і непо-
внолітні особи, а також фізичні особи, які визнані недієздатни-
ми та фізичні особи, цивільна дієздатність яких обмежена.  
Незважаючи на те, що опіка законодавчо визначається особли-
вою формою державної турботи про повнолітніх та неповно- 
літніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх 
прав та інтересів, часто вона є предметом зловживань з боку 
осіб, на яких покладено обовʼязки опікунів. Неоспорюваним 
є  той факт, що опікуни і піклувальники, за допомогою яких 
здійснюється реалізація та захист прав та інтересів підопічних 
осіб, повинні бути не лише наділені відповідними правами та 
обов’язками, а й у передбачених законом випадках нести від-
повідальність за свою протиправну поведінку та зловживання 
наданими  їм  правами.  

Приведення українського національного законодавства 
у  відповідність з міжнародно-правовим нормами спричинило 
суттєві практичні зміни в правовому регулюванні опіки та  
піклування як у відношенні дітей, так і повнолітніх громадян 
нашої держави, які за станом здоров’я не можуть самостійно 
здійснювати свої права і виконувати обов’язки.  

Сучасний етап правових відносин в Україні характеризу-
ється тим, що дитина визнається самостійним суб’єктом нале-
жних їй особистих та майнових прав.  

Відношення до дитини в Україні змінювалося протягом 
всієї історії існування держави. 

Такий підхід відповідає положенням Конвенції про права 
дитини та прийнятим на себе Україною зобов’язань щодо за-
безпечення всесвітнього захисту прав та інтересів дітей.  
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Права дітей відображені більше ніж у 140 українських за-
конодавчих та інших нормативно-правових актах, що безпосе-
редньо стосуються питань правового регулювання опіки та 
піклування. 

Вищевказаний інститут регулюється Главою 6 Цивільно-
го Кодексу України. Питання опіки та піклування вирішує ряд 
питань,які містяться в ст. 55 Цивільного Кодексу України, зок-
рема такі як забезпечення особистих немайнових і майнових 
прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також пов-
нолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здій-
снювати свої права і виконувати обов’язки. 

Саме ці питання регулюють органи опіки та піклування 
про які йдеться в ст. 56 Цивільного Кодексу України, а саме: 
органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх 
права та обов’язки щодо забезпечення прав та інтересів фізич-
них осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються 
законом та іншими нормативно-правовими актами. 

У законодавстві визначено ряд фізичних осіб, над якими 
встановлюється опіка,а саме: над малолітніми особами, які по-
збавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які 
визнані недієздатними. 

Також законодавством регулюється встановлення опіки 
та піклування органом опіки та піклування: орган опіки та  
піклування встановлює опіку над малолітньою особою та пік-
лування над неповнолітньою особою, крім випадків, вста- 
новлених частинами першою та другою статті 60 Цивільного 
кодексу. 

Законом визначено місце встановлення опіки або піклу-
вання. Опіка або піклування встановлюються за місцем прожи-
вання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або 
за  місцем проживання опікуна чи піклувальника. 

Важливо зазначити,що з кожною вчинюваною нами дією 
виникають певні права та обов’язки. В цивільному законодав-
стві визначено обов’язки піклувальника: 

Піклувальник над неповнолітньою особою зобов’язаний 
дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її 
виховання, навчання та розвиток.  
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Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздат-
ність якої обмежена, зобов’язаний дбати про її лікування, ство-
рення необхідних побутових умов. 

Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним право-
чинів відповідно до статей 32 та 37 Цивільного кодексу. 

Піклувальник зобов’язаний вживати заходів щодо захис-
ту цивільних прав та інтересів підопічного. 

Отже, можна сказати, що опіка та піклування розгля- 
даються як передача дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, іншим особам з метою їх виховання та захи-
сту їх майнових і особистих прав.  

Дитина-сирота – це дитина, у  якої померли чи за- 
гинули батьки; діти, які позбавлені батьківського піклу- 
вання, діти, які залишилися без піклування батьків у  зв’язку 
з  позбавлення останніх батьківських прав, про яких ми забува-
ти не маємо! 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ  

В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ 
 

Українське сімейне законодавство встановлює принцип 
рівності прав і обов’язків матері та батька стосовно дитини. 
Жити разом – право і потреба матері, батька та дитини. Мати 
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і  батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незале-
жно від того, чи перебувають вони (чи перебували раніше) 
у  шлюбі та чи проживають разом з дитиною. Діти мають рівні 
права та обов’язки щодо батьків, незалежно від того, чи були 
їхні батьки у шлюбі між собою. Для забезпечення належного 
виховання дитина повинна проживати зі своїми батьками, або 
хоча б з одним із них. 

Значний внесок у вивченні проблем захисту сімейних 
прав дітей, подружжя і батьків. При проведенні дослідження 
учених – фахівців у сфері сімейного та цивільного права, зок-
рема М. Антокольський, А. Белякова, Ю. Беспалова, Г. Богдано-
вої, Я. Веберса, Є. Ворожейкіна, В. Грибанова, В. Даниліна, 
Н.  Єршової, М. Махмутова, Л. Міхеєвої, А. Нечаєвої, Л. Пчелінце-
ва, А. Рабець, В. Рясенцева та ін. 

Чинне законодавство чітко врегульовує питання вирі-
шення місця проживання дитини та дає можливість її права та 
інтереси.  

Відповідно до ст. 160 Сімейного кодексу України місце 
проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається 
за згодою батьків.  

Після досягнення дитиною десятирічного віку, місце її 
проживання визначається за згодою батьків та дитини. Коли ж 
дитина досягає 14 років, вона може самостійно визначати місце 
свого проживання. 

Відповідно до ст. 161 СК України, якщо мати та батько, 
які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким буде 
проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішувати-
ся органами опіки та піклування. 

Хоча, зазвичай один із батьків звертаються одразу до су-
ду. Це пов’язано з тим, що особи не дійшли спільною згоди між 
собою щодо місця проживання дитини та рідко погоджуються 
на рішення органів опіки та піклування. 

Категорія справ про визначення місця проживання дити-
ни залишається однією з найскладніших, оскільки від правиль-
ного вирішення справи залежить не тільки задоволення спра-
ведливих вимог сторін, але і подальша доля дитини. Звернення 
до суду відбувається шляхом подачі позовної заяви. 



- 26 - 

Важливим моментом є те, що згідно ст. 19 СК України 
встановлено обов’язок участі органу опіки та піклування при 
розгляді судом спорів місця проживання дитини. Тому, при ро-
згляді даного питання в суді, орган опіки та піклування залуча-
ється висловлюючи свою позицію та надаючи відповідні ви-
сновки, на які суд буде посилатися при прийнятті рішення. При 
вирішенні спору суд не пов’язаний з висновком органу опіки та 
піклування і постановляє рішення з урахуванням усіх обставин, 
установлених у справі. 

З метою позитивного вирішення даного спору, в суді не-
обхідно доводити наступні обставини:  

1) відповідальне ставлення до своїх батьківських 
обов’язків. Доказами на підтвердження даних обставин в пер-
шу чергу можуть виступати покази свідків, але даний вид дока-
зів сам по собі може не мати стовідсоткового ефекту для дове-
дення даної обставини;  

2) стан здоров’я як батьків, так і дитини. Дані обставини 
відіграють значну роль у вирішенні питання про місце прожи-
вання дитини, оскільки, якщо той з батьків, хто бажає, щоб ди-
тина проживала із ним, має важку хворобу, яка може передати-
ся дитині повітряно-крапельним або іншим шляхом, і інша сто-
рона надасть докази про це, то, звичайно, дитину йому не пере-
дадуть. Також, у випадку, якщо дитина має якусь хворобу, а ін-
ший з  батьків, з будь-яких причин, не має можливості забезпе-
чити їй належне медичне обслуговування, то, відповідно, ди-
тину передадуть іншому з батьків;  

3) матеріальне становище батьків. Можливість батьків 
забезпечити потреби дитини саме в матеріальному плані, а та-
кож наступна обставина – можливість забезпечення належних 
житлових умов;  

4) можливість забезпечення належних житлових умов. 
Органи опіки та піклування проводять обстеження за місцем 
проживання як матері, так і  батька, та по завершенню обсте-
ження складають акти. Дані акти долучаються до мате- 
ріалів справи, а органи опіки та піклування керуючись даними 
актами, та особистим спілкуванням з дитиною дає висновок 
про доцільність проживання з одним із батьків. Проте суд, 
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окрім вищезазначеного бере до уваги, ще й належність на  
праві власності житла, особливо того, в якому буде про- 
живати дитина. А  тому той з батьків, хто має на праві влас- 
ності квартиру, буде мати перевагу перед, тим, хто її наприклад 
орендує;  

5) сімейний стан батьків. Дана обставина відіграє важли-
ву але не вирішальну роль, адже якщо, наприклад, батько, який 
є єдиною дитиною в сім’ї, має батьків похилого віку, які по- 
требують його догляду, а також після розлучення з  матір’ю 
має  нову сім’ю та дітей, то суд буде доволі критично стави- 
тися до його вимоги про визначення місця проживання дитини 
з  ним;  

6) інші обставини, до яких можна віднести будь-які об-
ставини, зокрема ті ж шкідливі звички, графіки роботи, профе-
сія і т. ін. 

Відповідно до ст. 12 Конвенції про права дитини, ст. 171 
СК України дитина, яка може висловити свою думку, має бути 
вислухана при вирішенні спорів між батьками про визначення 
її місця проживання в судовому засіданні з додержанням вимог 
Цивільного процесуального кодексу та з урахуванням віку  
дитини, стану здоров’я, розумового розвитку.  

Разом з іншими обставинами справи, наданими доказами 
при постановленні рішення суд ураховує й бажання дитини, 
з  ким вона бажає залишитися. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ  

ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ 
 

Статтею 202 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни) визначено, що правочином є дія особи, спрямована на на-
буття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 
Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосто-
ронніми (договори) [1]. 

Правочини породжують правові наслідки, до настання 
яких прагнуть сторони (сторона), тільки тоді, коли вважаються 
дійсними. Дійсність правочину презюмується. ЦК України пря-
мо встановлює умови, дотримання яких є гарантією дійсності 
правочину. До останніх, зокрема, необхідно віднести вимоги 
щодо змісту, волі та волевиявлення, необхідний обсяг дієздат-
ності сторін (чи відповідне схвалення вчиненого правочину) та 
дотримання форми, у якій належить вчиняти той чи інший 
правочин. Невідповідність цих умов цивільному законодавству 
має наслідком недійсність правочину чи його частини у випадку, 
якщо це випливає із норм закону чи встановлено рішенням суду 
(у випадку виникнення спору). Причому законодавець прямо  
передбачив, що недійсність правочину встановлюється саме 
на  момент його вчинення. У залежності від виду правочину 
(односторонні та дво- чи багатосторонні), розмежовують  
також момент його вчинення. 

Відповідно до правової позиції, висловленої Верховним 
Судом України в постанові від 19 лютого 2014 року в справі 
№  6-162ц13 [2], сторони договору, дійшовши згоди щодо істо-
тних умов договору, скріплюють його своїми підписами, що 
і  є  моментом укладення договору. Відповідно до ч. 1 ст. 638 
ЦК  України договір вважається укладеним, якщо сторони в на-
лежній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 
Із  змісту цієї норми та місця розташування статті (Глава 53 
«Укладення, зміна і розірвання договору»), законодавець  
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вказав на момент укладення виключно договорів («договір 
є  укладеним...»). Тут законодавець виділив дві обов’язкові ста-
дії, проходження яких підтверджує факт укладеності договору: 
надання належної форми та досягнення згоди щодо усіх істот-
них умов. 

Підтвердження необхідності виділення такої стадій 
як  надання «належної форми» міститься у ст. 640 ЦК України, 
де встановлені додаткові критерії визнання договорів неукла-
деними: «Договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, 
є  укладеним з дня такого посвідчення».  

С. С. Полченко у своєму дослідженні визначив ряд умов, 
за наявності яких цивільно-правовий договір можна вважати 
укладеними: 1) сторони повинні досягти угоди з усіх істотних 
умов договору; 2) сторони договору мають досягти такої згоди 
у передбаченій законом формі [3, с. 736]. 

Частково цю гіпотезу підтримує Я. М. Романюк, зазнача-
ючи, що згідно з ч. 1 ст. 638 ЦК України укладення договору 
пов’язано не лише з досягненням сторонами згоди з усіх істот-
них умов договору, але і з наданням цій згоді належної форми. 
Тобто процес укладення договору поділяється на кілька етапів: 
спершу необхідно досягти згоди з усіх істотних умов дого-
вору (консенсусу), після чого надати цій згоді необхідної 
форми. Такими є етапи укладення консенсуального договору. 
Водночас автор звертає увагу на виняток із загального прави-
ла, коли сторони відповідно до акта цивільного законодавства 
оформляють свої відносини реальним договором, тобто коли 
для укладення договору вимагається не лише направлення 
оферти та одержання акцепту, а й передання майна або вчи-
нення іншої дії. У такому разі моментом укладення договору 
є момент передання відповідного майна або вчинення пев-
ної дії (ч. 2 ст. 640 ЦК України) [4, с. 37]. 

Момент вчинення одностороннього правочину у законо-
давстві не визначений. Зі змісту ч. 5 ст. 202 ЦК України, відпо-
відно до якого до правовідносин, що виникли з односторонніх 
правочинів, застосовуються загальні положення про зо-
бов’язання та про договори, якщо це не суперечить актам циві-
льного законодавства або суті одностороннього правочину.  
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Односторонні правочини не містять істотних умов (у ро-
зумінні ЦК України) та, відповідно до вищенаведеного, є вчи-
неними з моменту надання їм належної форми. Водночас, такі 
правочини містять інші обов’язкові умови, без яких останні не 
породжують тих правових наслідків, які прагне особа, вчиняю-
чи відповідний правочин. Наприклад, у тексті довіреності ма-
ють бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прі-
звища, імена, по батькові (повне найменування для юридичної 
особи), місце проживання (місцезнаходження – для юридичної 
особи) представника і особи, яку представляють, а в необхід-
них випадках і посади, які вони займають, реєстрація в Єдино-
му реєстрі довіреностей тощо. Лише при наявності передбаче-
них законом умов така довіреність буде породжувати правові 
наслідки, до яких прагне довіритель [5]. 

Встановити факт неукладеності односторонніх правочи-
нів за чинним законодавством з причини відсутності істотних 
умов неможливо (останні є атрибутом договорів). Такими 
їх  можна визнати лише через недоліки форми, а саме недотри-
мання вимоги щодо державної реєстрації (вказівка ст. 210 
ЦК  України: «Правочин підлягає державній реєстрації лише 
у  випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим 
з моменту його державної реєстрації». До моменту реєстрації 
він є невчиненим). 

Отже, момент вчинення правочину залежить від виду 
останнього, зокрема, відмінним є момент вчинення односто-
роннього правочину та договору, враховуючи його реальний 
чи консенсуальний характер. Саме з моментом вчинення пра-
вочину пов’язується виникнення цивільних прав та обов’язків 
у осіб, які вчиняють відповідний правочин. 
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ЩОДО ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОБЛЕМ ВИКОНУВАНОСТІ 

АКТІВ НЕСУДОВИХ ОРГАНІВ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 
 
Кожна людина має право на захист своїх порушених прав 

та інтересів у встановленому законодавством порядку. Глава 3 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачає 
можливість захисту цивільних прав та інтересів в судовій, ад-
міністративній, нотаріальній формах та шляхом самозахисту 
цивільних прав [1].  

Стаття 17 ЦК України закріплює правило про те, що за-
хист цивільних прав та інтересів може здійснюватись в адміні-
стративній формі Президентом України, органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим та орга-
нами місцевого самоврядування. Не вдаючись у проблему 
суб’єктного складу осіб, зазначених у ст. 17 ЦК України, вва- 
жаємо за доцільне звернути увагу на проблему виконуваності 
актів вищевказаних органів цивільної юрисдикції. 

На нашу думку, В. В. Комаров та В. В. Баранкова справед-
ливо вказують, що стадія виконання рішення є заключним ета-
пом у процесі реалізації захисту цивільних прав. Виконавче 
провадження характеризується тим, що воно може бути пору-
шено і не у зв’язку із судовим розглядом справи, оскільки закон 
не забороняє органам виконання виконувати і акти інших ор-
ганів [2, c. 940]. 

У випадку задоволення заінтересованою особою резуль-
татами захисту його прав (інтересів) органами виконавчої  
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влади, визначеними у ст. 17 ЦК України, така особа має прийн-
яти заходи до виконання вказаного акту. Наприклад, в рішенні 
по справі «Ромашов проти України» Європейський суд з прав 
людини (надалі – Суд) визнав, що виконанню підлягають рі-
шення комісій з трудових спорів в силу приписів внутрішнього 
права.  

Як наслідок, рішення цього несудового органу цивільної 
юрисдикції підлягає обов’язковому виконанню поряд з рішен-
нями органів судової влади [3]. 

У зв’язку з цим слід наголосити, що Закон України «Про 
виконавче провадження», стаття 17 якого передбачає коло ви-
конавчих документів за рішеннями, що підлягають примусо-
вому виконанню державною виконавчою службою, не містить 
прямої вказівки на можливість пред’явлення до примусового 
виконання рішення органів та посадових осіб, зазначених 
у  статті 17 ЦК України. Лише п. 5 ч. 2 ст. 17 вказаного Закону 
закріплює можливість примусового виконання акту такого  
несудового органу, як комісії по трудових спорах. На підставі 
її  рішення видаються посвідчення комісій по трудових спорах, 
які є виконавчими документами. Однак предмет діяльності ко-
місії по трудових спорах не є предметом правового регулюван-
ня ст. 17 ЦК України. На можливість виконання рішень органів 
та посадових осіб, зазначених у ст. 17 ЦК України, у примусово-
му порядку, вказує зміст п. 8 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про ви-
конавче провадження» [4]. 

Проте примусове виконання рішень зазначених суб’єктів 
на підставі п. 8 ч. 2 ст. 17 вищевказаного Закону уявляється не 
можливим на підставі наступного. Пункт 8 ч. 2 ст. 17 Закону 
України «Про виконавче провадження» в якості виконавчих 
документів, що підлягають виконанню державною виконавчою 
службою, закріплює рішення інших органів державної влади, 
якщо їх виконання за законом покладено на державну вико-
навчу службу.  

З огляду на це ні зміст ст. 17 ЦК України, ані зміст норма-
тивних актів, що регламентують діяльність Президента Украї-
ни, органів державної влади, органів влади Автономної Респуб-
ліки Крим чи органів місцевого самоврядування, не містять 
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положень про обов’язковість виконання їх рішень державною 
виконавчою службою. 

Виходячи з зазначеного можна зробити висновок, що 
у  національному цивільному законодавстві можливість захис-
ту цивільних прав органами та посадовими особами, визначе-
ними у ст. 17 ЦК України, носить суто декларативний характер, 
без гарантій належної реалізації примусового виконання вка-
заного акту.  

Положення, відповідно до якого правозастосовчий акт 
суб’єктів, що здійснюють захист цивільних прав та інтересів 
відповідно до ст. 17 ЦК України, неможливо виконати 
в  примусовому порядку, є неприпустимим з точки зору 
restitutio in integrum (поновлення настільки, наскільки це  
можливо, потерпілої сторони у стан, в якому вона знаходилась 
до порушення права).  

З огляду на вищевикладене, вбачається доцільним за-
пропонувати доповнити ч. 2 ст. 17 Закону України «Про вико-
навче провадження» положенням про те, що державною вико-
навчою службою підлягають примусовому виконанню також 
рішення органів та посадових осіб, уповноважених здійснюва-
ти захист цивільних прав та інтересів відповідно до ст. 17 
ЦК  України.  

На нашу думку, дане законодавче нововведення, 
в  більшій мірі захистить законні права та інтереси фізичних 
осіб, які цього потребують у відповідності до законодавчих 
приписів. 

 
–––––––––––––––––– 
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ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ: 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 

Сьогодні проблема економічної злочинності в Україні  
неабияк актуальна, особливо в період економічної кризи, стрі-
мкого падіння ВВП у розрахунку на одну особу. Відтак знову 
постає важливе питання: як подолати фінансову кризу. 

Досліджуючи дане питання, зіштовхнулися з великою  
кількістю вихідних положень, які формують цілісну систему. 
Одним з них було дослідження ментальних особливостей гро-
мадян, які впливають на рівень їх життя, а, отже, і на стан еко-
номіки в цілому. З метою розкриття цієї проблематики проана-
лізували статистичні дані рівня злочинності в різних регіонах 
нашої держави, а саме: центральному, південному та східному. 
Наступним кроком став аналіз ментальних особливостей гро-
мадян, рівень їх духовної культури тощо. 

За офіційними даними МВС України, лідерами за рівнем 
злочинності в Україні є Донбас та м. Київ. Більше мільйона  
злочинів зареєстровано в Україні за перше півріччя 2015 р.  

Експерти відзначають, що за останні десять років кримі-
нальна ситуація в Україні погіршилася більш, ніж у два рази, 
причому найбільше зростання економічної злочинності припа-
дає на останні  кілька  років. 

Донбаський регіон, на думку генерал-полковника міліції 
М. Корнієнка, і раніше відрізнявся високим рівнем злочинності. 
Індустріальні області – Донбас, Харківська, Дніпропетровська, 
Запорізька, а також прикордонні Львівська та Одеська тради-
ційно помічені червоно фарбою на кримінальних картах Украї-
ни, – зазначає колишній заступник міністра МВС України. – 
Це  регіони, куди йде приплив трудових мігрантів, що, ймовір-
но, підвищує ризик. Окрім того, великі міста і промислові 
центри завжди були привабливими для злочинців-»гастро- 
лерів». Саме тому високий рівень злочинності завжди спосте- 
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рігався в м. Києві. Натомість Чернівецька, Тернопільська, Івано-
Франківська області демонстрували нижчий рівень злочин- 
ності. У цих регіонах релігійні настрої населення суттєво  
знижують ризик [1]. Таким чином, найвищий рівень економіч-
ної злочинності спостерігаємо у м. Києві та Донбасі, найниж-
чий – в Івано-Франківській та Тернопільській областях, в яких 
понад 80% мешканців є віруючими. 

На нашу думку, висока духовність суспільства є гарантом 
запобігання аморальності та злочинності у державі. Про пози-
тивний вплив духовності на зниження економічної злочиннос-
ті свідчать факти зниження кількості зареєстрованих злочинів 
та кількості засуджених на 100 тис. населення. Дані коефіцієн-
тів злочинності та судимості наведено на рисунку. 

Як зазначають представники Української Міжцерковної 
Ради: «Суспільна бездуховність, моральна деградація, втрата 
ціннісних, етичних орієнтирів завжди призводить до зростання 
корупції та інших злочинів і правопорушень, занепаду культу-
рної, економічної, соціальної сфер будь-якої держави». 

 

 
 

Рис.  Коефіцієнти злочинності та судимості  
у 2005–2015 роках 

 
Джерело: побудовано автором за [2]. 
 

Офіційні дані підтверджують, що Львівська, Тернопільсь-
ка, Івано-Франківська області мають найвищий рівень духов-
ного розвитку та найнижчий в Україні рівень злочинності, 
за  винятком Львівської області (тут дестимулюючим чинни-
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ком виступає географічне розташування м. Львова та області, а 
саме близькість до кордону). Найменший рівень духовного ро-
звитку припадає на Луганську, Донецьку, Харківську, Запорізь-
ку області, в яких рівень злочинності є найвищим в Україні [3]. 

Отже, рівень злочинності, безумовно, залежить від рівня 
духовного розвитку громадян та їх ментальних особливостей. 
Водночас, не варто бути радикальним в цьому питанні, адже ми 
не можемо нехтувати й іншими чинниками. На прикладі Львів-
ської області видно, що маючи доволі високий рівень духовно-
го розвитку, цей регіон характеризується і високим рівнем 
злочинності. На нашу думку, в цій ситуації переважають інші 
чинники, зокрема: близькість до кордону, велика кількість іно-
земців тощо. 

 
–––––––––––––––– 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ  

ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО 
 

Ст. 53 Конституції України гарантує право на освіту. Цим 
правом наділений кожен громадянин незалежно від соціаль- 
ного походження, національності, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, майнового стану та інших ознак. 
У  Конституції закріплюється, що повна загальна середня осві-
та є обов’язковою. Держава має забезпечувати доступність 
і  безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, профе-
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сійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних на-
вчальних закладах. 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку 
учасників бойових дій, їх дітей та дітей переселенців» передба-
чає отримання пільг особам відповідних категорій для отри-
мання професійно-технічної та вищої освіти. Встановлено, що 
держава забезпечуватиме підтримку для отримання освіти в 
державних і комунальних навчальних закладах до їх закінчен-
ня, але не довше ніж до досягнення особою 23 років. Тобто, по-
лягає в окресленні кола осіб, що мають право отримання пільг 
на здобуття освіти дітей учасників АТО, роз’ясненні видів цих 
пільг та способів їх отримання, гарантованих пільг на здобуття 
освіти дітей-учасників АТО, умови та термін їх отримання. 

Пільги надаються для осіб, визнаних учасниками бойових 
дій; їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув (пропав без-
вісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних 
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцт-
ва, отриманих в районі проведення АТО, бойових дій або 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, отри-
маного в період участі в АТО; дітей, один з батьків яких загинув 
під час масових акцій громадянського протесту або помер вна-
слідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час ма-
сових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи [1]. 

Підтримка для отримання освіти надається у вигляді по-
вної або часткової оплати навчання за рахунок коштів держав-
ного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів 
для здобуття освіти; соціальної стипендії, безкоштовного за-
безпечення підручниками; безкоштовного доступу до мережі 
Інтернет, системам баз даних у державних і комунальних на-
вчальних закладах; безкоштовного проживання в гуртожитку; 
інших заходів, визначених Кабінетом Міністрів. 

Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня 
опублікування цього Закону (14 травня 2015 року) необхідно 
було розробити та затвердити державну цільову програму під-
тримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із ба-
тьків яких загинув у районі проведення антитерористичних 
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операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масо-
вих акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти та затвердити порядок та умови на-
дання державної цільової підтримки для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти. Але цю вимогу Закону Кабінетом Мі-
ністрів України досі не виконано [3]. 

Таким чином, держава, створюючи систему правових 
норм, що регулюють правовідносини у сфері цільової підтрим-
ки здобуття вищої освіти дітьми учасників АТО, не забезпечує 
створення ефективного механізму правореалізації вказаних 
норм, чим порушує права вказаної категорії осіб. 

Дещо інша ситуація із переважним правом зарахування 
до ВНЗ дітей учасників АТО. 

Так, у відповідності до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про со-
ціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» переважним правом зарахування до військових ліцеїв, 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, до вищих 
військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, 
які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного 
складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам 
прийому до цих навчальних закладів, протягом трьох років пі-
сля здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої 
освіти користуються особи, в яких один з батьків є військовос-
лужбовцем, що має вислугу в календарному обчисленні 20 ро-
ків і більше; особи, в яких один з батьків є громадянином,  
звільненим з військової служби за віком, за станом здоров’я чи 
у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організацій-
них заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого 
становить 20 років і більше; особи, в яких один з батьків є вій-
ськовослужбовцем, що став інвалідом внаслідок захворювання, 
пов’язаного з проходженням військової служби [2]. 

Особи, в яких один з батьків (усиновлювачів) був війсь-
ковослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно від-
сутньою особою при виконанні ним обов’язків військової слу-
жби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної 
середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим 
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вибором спеціальності до державних і комунальних вищих 
та  професійно-технічних навчальних закладів України для на-
вчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що законом перед-
бачено, що кошти на здобуття освіти дітей-учасників АТО мо-
жуть виділятися як з державного, так і з місцевого бюджетів, 
oднак, як отримати ці гарантовані пільги невідомо й досі, адже 
Кабінет Міністрів України не затвердив порядок та умови на-
дання цієї підтримки. Тобто питання й досі залишається недо-
статньо врегульованим на законодавчому рівні, що призводить 
до неможливості отримання й реалізації одного з основних 
прав людини і громадянина, – права на освіту. 
 

––––––––––––––––– 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 
Кількість громадян, бажаючих служити в поліції, не зме-

ншується, незважаючи на те, що служба в цьому відомстві 
пов’язана з певним ризиком для життя та здоров’я. Щорічно 
поповнює ряди поліцейських кілька сотень добровольців. Але 
претендентам на таку роботу не варто забувати, що влаштува-
тися на неї теж зовсім непросто. 

http://www.volynnews.com/news/
http://wcunetwork.org.ua/en/Zaxist_prav_dtei/news/
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Підвищений рівень вчинення злочинів та правопорушень 
у житті українського суспільства, встановлюють за собою під-
вищені вимоги до осіб, що бажають вступити на службу до ор-
ганів Національної поліції. Ефективна діяльність працівників 
органів поліції неможлива без належного правового регулю-
вання відносин у сфері проходження ними служби. 

Людина отримавши від держави повноваження на охо-
рону публічного порядку, здоров’я і спокою громадян, має від-
повідати певним стандартам, встановленим для співробітників 
Міністерства внутрішніх справ.  

Тому працевлаштування в поліцію – це не тільки перспе-
ктива ранньої пенсії та отримання різних соціальних пільг, але 
і велика відповідальність. 

На даний час зменшується бюрократична складова шта-
ту, зокрема, скорочуються керівні посади, а потреба в рядових 
поліцейських залишається високою. 

При працевлаштуванні в органи поліції найпростішим 
способом знайти собі вакантне місце – це особисто звернутися 
в місцеве відділення поліції, де претенденту прямо буде вказа-
но про наявні вакансії та основні вимоги (умови) для прийому 
на роботу. 

На сьогоднішній день Україна пережила реформу у пра-
воохоронній сфері, відбулися кардинальні зміни в законодав-
стві, а саме був прийнятий Закон України «Про Національну 
поліцію» від 02.07.2015 р. Згідно до оновленого законодавства 
від вступників при працевлаштуванні до поліції вимагають ви-
сокої психологічної, моральної та теоретичної професійної під-
готовки. 

Відбір кандидатів при працевлаштуванні на службу 
включає в себе 5 етапів відбору, 10 тижнів навчання та успішно 
складеного іспиту.  

Відповідно до чинного законодавства України виділя-
ються наступні вимоги при працевлаштуванні до органів полі-
ції. Так, нести службу в українській поліції може лише громадя-
нин України, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, які володіють 
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українською мовою, а також, який має бездоганну репутацію – 
неосудний [1]. 

Вимога про необхідність володіння українською мовою 
особам, які мають за мету працевлаштуватися на службу в На-
ціональній поліції України обумовлюється тим, що відповідно 
до ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні 
є  українська мова, а поліцейський як представник держави  
повинен володіти державною мовою [2]. 

Значну роль відіграє віковий ценз – від 18 років, у зв’язку 
з чим, установлюється лише нижня вікова межа прийняття на 
службу. Слід одразу вказати на те, що ця межа є вищою, ніж пе-
редбачена ст. 188 Кодексу законів про працю України для при-
йняття на роботу найманих працівників. Крім того, слід зазна-
чити, що ст. 76 закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 р. встановлює граничний вік перебування на службі 
в поліції. Отже, його слід вважати верхньою межею вікового 
критерію для прийняття на службу. 

На думку П. Порошенко стосовно особистісних якостей, 
то особа повинна характеризуватися комунікабельністю, ввіч-
ливістю, вмінням аргументовано висловлювати свою думку, 
дисциплінованістю, відповідальністю, вмінням приймати рі-
шення в екстремальних умовах [3]. 

При працевлаштуванні у ряди Національної поліції, осо-
бам, які відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотри-
муватися обмежень та від складання Присяги поліцейського, 
визначених законом, та осіб, які звільнені або мали бути звіль-
нені з посад на підставі Закону України «Про очищення влади» 
від 16.09.2014 р., вони не допускаються на отримання посад 
в  органах поліції. Так, не може бути поліцейським: особа, яка 
не володіє правосуб’єктністю; засуджена за умисне вчинення 
злочину, яке за класифікацією являлось тяжким та особливо 
тяжким злочином; особа, яка має непогашену судимість за вчи-
нення злочину; особа, до якої були застосовані заходи адмініс-
тративно-правового характеру, за протиправні діяння пов’яза- 
ні з корупцією; особа, яка не бажає проходити спеціальну пере-
вірку; котра хворіє на захворювання, яке в подальшому буде 
перешкоджати проходженню служби в органах Національної 
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поліції; яка без громадянства України; яка надала про себе не-
правдиві відомості. Дані особи відповідно чинної законодавчої 
бази не можуть бути прийнятті на службу в поліцію. 

Для майбутнього поліцейського необхідним є проведен-
ня різноманітних перевірок під час працевлаштування в полі-
цію. Тому особи, котрі виразили своє бажання на вступ до пра-
воохоронних органів, з ціллю визначення стану їхнього здо-
ров’я повинні в обов’язковому порядку пройти медичні обсте-
ження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофі- 
зіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення ал-
когольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, ви-
значеному Міністерством внутрішніх справ України. Також дані 
особи за своєю згодою проходять тестування на поліграфі, за 
допомогою якого можливо одержати правдиву інформацію про 
поведінку й характер претендента, виявити проблеми, що ви-
никали у нього на попередньому місці роботи, перевірити ін-
формацію, яка міститься в наданих кандидатом документах [4]. 

Таким чином, процес працевлаштування осіб на посади 
поліцейських є досить складним. Особам слід відповідати ви-
могам, які встановленні законодавством, пройти сукупність 
випробувань та іспитів, успішне складання яких дасть їм змогу 
працевлаштуватись до органів поліції. Тому подальше вдоско-
налення національного законодавства, котре регламентує ви-
моги до кандидатів при працевлаштуванні в поліції, сприятиме 
вирішенню питань належного кадрового забезпечення поліції, 
яка сьогодні перебуває на стадії реформування. 
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МОРАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ПІДХОДИ 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЖИТТЯ 

 
Мораль і право є найважливішими різновидами соціаль-

ної регуляції.  

Вони вказують, як потрібно поводити себе людям у різ-

них життєвих ситуаціях, у стосунках людей між собою, допома-

гають індивіду усвідомити своє місце у світі, стати вольовою та 

відповідальною особистістю, відображають прагнення до впо-

рядкованості соціального життя [4].  
Однією з точок зору на взаємодію моралі і права є норма-

тивістська концепція Ганса Кельзена. Він не допускає впливу 

моралі на право, хоча не заперечує можливості і необхідності 
моральності (справедливості) у праві (законі), а зосереджує 

лише увагу на можливості вивчення суто юридичного (догми) 

у праві як «чистого» аспекту в його розумінні, що відокремлює 

право від інших систем нормативного регулювання та дає мо-

жливість з’ясувати право як особливий інструмент соціального 

регулювання [2, с. 36].  

Але чи дійсно можна протиставляти мораль і право?  

З  нашого погляду, право і мораль повинно функціонува-

ти у  єдності, переплітаючись між собою, доповнюючи одне  

одного. 

Норми моралі – це ті правила поведінки, які не встанов-

люються спеціально державою, а виробляються в процесі люд-

ського співжиття і в яких відображаються прийняті в суспільс-

тві уявлення про добро і зло, правду і кривду, справедливість, 

честь, обов’язок [3, с. 23; 4, с. 24–26]. 

Норма права – це загальнообов’язкове, формально визна-

чене правило поведінки, встановлене або санкціоноване дер-
жавою, яке впливає на суспільні відносини з метою їх впо- 

рядкування [1, с. 216]. 
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Основною проблемою сьогодні є те, що законодавчо  
закріплені правові норми практично не відповідають нормам 
моралі.  

Згiдно зi ст. 27 Конституції України кожна людина має 
невiд’ємне право на життя і ніхто не може бути свавiльно  
позбавлений його. Але проблематичним і суперечливим, з  
точки зору моралі, є ставлення сучасного українського су- 
спільства до  зачатого, але ще не народженого життя, що  
відображається у колізіях законодавства, яке торкається цих 
питань. 

До 12 тижнів життя людини жодним чином не захищено 
законом. Законодавчі обмеження про аборт починаються від 
12  до 28 тижнів, коли знищення зачатого життя може 
здiйснюватись тiльки на встановлених законом підставах  
(вагітність внаслідок зґвалтування, розлучення під час вагіт-
ності тощо).  

З цього моменту життя людської істоти за логiкою має 
набувати кримінально-правової охорони, але парадокс у тому, 
що можливiсть штучного переривання вагітності, починаючи 
із  28 тижня, законодавством взагалі не передбачено. 

Виходить, що знищення життя на пізніх строках вагітно-
сті є на сьогодні, можна сказати, «легальним злочином». Якщо 
з  точки зору моралі, вбивство ─ це найтяжчий злочин і гріх, 
то  під кутом зору чинного законодавства життя ненародженої 
дитини не підпадає під захист та збереження. 

Проблематичність ситуації, що має місце в законодавстві 
України в тому, що умисне заподіяння смерті відносно того 
ж  самого об’єкта в одному випадку (штучний аборт) є допус-
тимим, а в iншому (умисне вбивство малолiтнього) ─ особливо 
тяжким злочином.  

На мою думку, будь-яке життя потребує захисту і 
квалiфiкацiя цього злочинного дiяння не повинна залежати від 
мiсця його здiйснення ─ в утробi матері чи поза нею. Для цього 
необхідно було б внести зміни до ст.1 Закону України «Про 
охорону дитинства» від 26 травня 2001 року, де б вводився те-
рмін «зачата дитина». Тоді можна було б встановити її право-
вий статус.  
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На сьогодні є тiльки один мiжнародний правовий акт, 
що  містить норму про захист права на життя з моменту зачат-
тя – Американська конвенція про права людини, ст. 4 якої  
проголошує право на повагу до життя людини з моменту  
зачаття. Унiкальнiстю вiдрiзняється також положення Кон- 
ституції Мадагаскару (1992 р.), яка у ст.19 «Здоров’я. Ні абор-
там» проголошує, що «держава визнає iндивiдуальнi права  
кожної особи підтриманням її здоров’я, починаючи від за- 
пліднення».  

Можна зробити висновок, що можливості щодо захисту 
прав ненародженої людської істоти дуже обмежені і цьому 
сприяє недостатня правова база, численні колізії у законодав-
стві України.  

Найкращим виходом із цієї ситуації, на мою думку, було 
б  те, щоб Верховна Рада України прийняла закон, який би  
закріплював правовий статус зачатої, але ще ненародженої  
дитини, де б вказувалось її право на захист життя, підтри- 
мання нормального розвитку, а також обов’язок матері дбай-
ливо ставитись до себе, бо в ній живе ще одна маленька  
людина.  

Отож, внесення змін до чинного законодавства, пропагу-
вання таких загальнолюдських моральних цінностей, як гума-
нізм, справедливість, повага, підвищення правосвідомості та 
правової культури, правове виховання молоді, боротьба з пра-
вовим нігілізмом допоможе подолати цю проблему. 
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ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА  

СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ  
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
В Україні особливу увагу приділяють захисту материнст-

ва і дитинства, прав неповнолітніх та охорони їх здоров’я і ін-
тересів. Саме тому, статеві злочини завжди мають широкий ре-
зонанс, а особливо, якщо вони стосуються неповнолітніх. Але, 
незважаючи на всі заходи, які застосовуються в нашій країні, 
кількість злочинів, що кваліфікуються за ст. 156 КК України, 
а  саме – розбещення неповнолітніх, залишається досить висо-
кою. Ці злочини, мають велику суспільну небезпеку, бо вони 
порушують статеву недоторканність і нормальний розвиток 
дитини. 

Якщо взяти до уваги статистичні дані Державної судо-
вої  адміністрації України, то можна побачити, що за період 
з  2003 по 2015 рр. в Україні було засуджено більше 150 осіб 
за  ч. 1 і 790 осіб за ч. 2 ст. 156 КК України. Ці злочини пося- 
гають не лише на статеву свободу і недоторканність, а й ви-
кликають у потерпілих тяжкі та глибокі душевні спогади, які 
в  подальшому можуть призвести до самогубства чи психічного 
захворювання [1]. 

Вивчивши наукові дослідження О. М. Джужи та О. М. Кос-
тенка про причини та умови вчинення статевих злочинів щодо 
неповнолітніх, можна сказати наступне: особам, які вчиняють 
ці злочини, притаманний певний комплекс сваволі та ілюзій. 
Сваволя – це прояв у особи бажання задовольнити свої сек- 
суальні потреби шляхом посягання на статеву недоторканність 
неповнолітнього.  

Що ж стосується ілюзії, то це прояв у особи певного уяв-
лення про допустимість чи можливість задоволення своїх «по-
треб» шляхом використання неповнолітнього [2,  с.  13].  
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Тому загально-соціальне запобігання статевим злочинам 
щодо неповнолітніх повинно становити певну систему заходів, 
яка в свою чергу буде припиняти процеси формування цього 
комплексу в осіб, які бажають задовольнити свої сексуальні 
потреби шляхом використання неповнолітніх. У зв’язку з  цим, 
ми вважаємо, що повинна бути і певна діяльність, яка буде 
спрямована не лише на запобігання досліджуваних злочинів, а 
й передбачатиме здійснення соціально-економічних, політич-
них та культурно-виховних заходів. 

Нам здається, що у межах соціально-економічних заходів 
запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх належну 
увагу треба надати сімейно-побутовим відносинам, бо сім’я – 
це первинний інститут становлення особистості. Отже, належ-
ної уваги потребує думка вчених і практиків про необхідність 
державної підтримки сім’ї та побутових взаємовідносин між 
людьми. 

З цього приводу можна виділити декілька напрямів запо-
бігання статевим злочинам щодо неповнолітніх, а саме: 

1) підвищення рівня культури сім’ї, а особливо контакту 
між її членами; 

2) вирішення сімейно-побутових конфліктів на профе-
сійному рівні; 

3) виявлення та знищення неформальних груп, які впли-
вають на підлітків; 

4) вживання певних заходів до батьків, які не забезпечу-
ють належного виховання дітей [3, с. 230]. 

На нашу думку, сім’я – це фундамент розвитку дитини. 
І  від того, які погляди вона засвоїть, яке виховання винесе 
з  неї, такою людиною вона і стане в майбутньому. А для цього, 
ми вважаємо, у дитини повинна бути культурна, законо- 
слухняна та працьовита родина. Бо батьки – це, в першу чергу, 
взірець для дитини, вони повинні врівноважено надавати їй 
можливості для самовираження і утримувати від негативної 
поведінки.  

Але, у певних випадках, держава повинна допомагати  
родині, брати, так би мовити, на себе певні функції, що прита-
манні  родині.  
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Ми говоримо про матеріальну, правову, медичну, психо-
логічну та іншого виду підтримку молодих, неповних чи бага-
тодітних сімей. Батьки чи особи, які їх замінюють, повинні спі-
лкуватися з дитиною щодо сексуального виховання останньої 
не з 14 років, а з 5–6.  

Треба змалку доносити до дитини загальні правила спіл-
кування з незнайомцями. Також одне з важливіших місць у за-
побіганні статевим злочинам щодо неповнолітніх займають 
заходи політичного характеру. Але на сьогоднішній день в 
Україні недостатня кількість державних програм, які б були 
пов’язані із запобіганням злочинам проти статевої свободи 
щодо  неповнолітніх. Відсутні і програми щодо реабілітації по-
терпілих осіб чи  соціальної адаптації осіб, що звільнені з місць 
позбавлення волі за вчинення злочинів цієї категорії. Тому 
ми  можемо сказати, що в нашій країні не вистачає ефективних 
методів, які б  завдавали протидію статевим злочинам щодо 
неповнолітніх [4, с. 128].  

І, виходячи з цього, можна додати, що недостатня кіль-
кість державних програм, які б передбачали дієві заходи запо-
бігання статевої злочинності загалом, і неповнолітніх у тому 
числі, може свідчити лише про те, що у державі не приділяється 
достатня увага щодо запобігання таким злочинам.  

І, підсумовуючи вищесказане, хочемо зазначити, що вве-
дення нових заходів, дотримання і вдосконалення вже існую-
чих соціально-економічних, культурно-виховних та політичних 
заходів, допоможуть у зменшенні кількості статевих злочинів, 
що вчиняються щодо неповнолітніх. 
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«ФАКТИЧНИЙ» ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ШЛЮБ: 

СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ 
 

Сьогодні в Україні поряд із зареєстрованим шлюбом 
з’являються такі поняття як: «фактичні шлюбні відносини» або 
«співжиття жінки та чоловіка», «цивільний шлюб», «конкубі-
нат» тощо. І «фактичний» шлюб, і зареєстрований шлюб мають 
право на існування, питання лиш у їх правових відмінностях та 
особливостях. 

Законодавець не вживає такого поняття як «фактичний 
шлюб». Натомість замінює його досить об’ємним та інформа-
ційно перевантаженим визначенням – «жінка та чоловік, які 
проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі». На думку І. В. Жилін-
кової, юридичні терміни повинні бути лаконічними та чіткими, 
тож можна впевнено сказати, що термін «жінка та чоловік, які 
проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі» не приживеться на 
українських теренах [1, c. 126]. 

Факт спільного проживання чоловіка та жінки без реєст-
рації шлюбу набув юридичного значення після набуття чинно-
сті 1 січня 2004 року Сімейним кодексом України від 10 січня 
2002 року (далі – СК України) [2]. Зокрема, відповідно до ст. 74 
цього Кодексу якщо жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають між собою у шлюбі, майно набуте 
ними за час спільного проживання, належить їм на праві спіль-
ної сумісної власності, якщо інше не передбачено договором 
між ними. 

Переваги зареєстрованого шлюбу над фактичним є до-
сить вагомими. Наприклад, щодо спадкових правовідносин, то 
другий з подружжя, яке перебувало у зареєстрованому шлюбі, 
спадкує в першу чергу, натомість, другий з «фактичного» под-
ружжя спадкує у четверту чергу (ст. 1261, 1264 Цивільного  
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кодексу України від 16 січня 2003 року (далі – ЦК України) [3]). 
Відповідно до ст. 1243 ЦК України подружжя має право скласти 
спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві  
спільної сумісної власності. У разі складення спільного заповіту 
частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного 
з  подружжя переходить до другого з подружжя, який його пе-
режив. У разі смерті останнього право на спадкування мають 
спадкоємці за заповітом [3]. 

Важливим є перебування саме у зареєстрованому шлюбі 
і  для податкових відносин. Так, відповідно до ст. 174 Податко-
вого кодексу України від 2 грудня 2010 року [4] саме перебу-
вання у зареєстрованому шлюбі дає право на пільги, що перед-
бачені для подружжя при отриманні спадщини та дарунку (ну-
льова ставка податку).  

Статтею 75 СК України встановлено обов’язок лише щодо 
подружжя матеріально підтримувати один одного. Перебуван-
ня у шлюбі законодавчо забезпечує матеріальну підтримку на-
віть після розірвання шлюбу, чого не можуть забезпечити фак-
тичні шлюбні відносини. 

Спільне проживання без реєстрації шлюбу не є підставою 
для зміни свого прізвища на прізвище чоловіка, є перешкодою 
при усиновленні дітей, ускладнює процес встановлення похо-
дження дитини. Особи, що спільно проживають однією сім’єю 
без шлюбу, не вважаються сім’єю. Зареєстрований шлюб підт-
верджується Свідоцтвом, натомість, «фактичний» шлюб – рі-
шенням суду про встановлення факту проживання однією 
сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, тобто, якщо зареєстрова-
ний шлюб – очевидний, то існування фактичного ще треба  
довести. 

Проблемним у «фактичному» шлюбі також є поділ майна. 
Відповідно до ст. 74 СК України якщо жінка і чоловік прожива-
ють однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, 
майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм 
на правах спільної сумісної власності, якщо інше не встановле-
но письмовим договором між ними. До того ж через відсутність 
можливостей визначення моменту, з якого власне виникає 
«фактичний шлюб», як справедливо зазначає О. Куріленко, під 
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час застосування згаданого положення можуть постати про-
блемні питання.  

У разі укладання одним із такого подружжя, наприклад, 
договору купівлі–продажу спільного майна, який потребує 
оформлення в нотаріуса, згоду іншого з подружжя не вима- 
ають. Тоді як у разі зареєстрованого шлюбу згоду про те, 
що  член сім’ї не заперечує проти укладення угоди не тільки 
вимагають, вона ще й має бути належно оформлена (нота- 
ріально засвідчена) [5]. 

Варто погодитись із висновком М. М. Дякович про те, що 
законодавець майже зрівняв правовий статус майнових право-
відносин «законного» та «фактичного» шлюбу, лише з однією 
відмінністю: у зареєстрованому шлюбі доказувати нічого не 
потрібно, а при застосуванні ст. 74 СК необхідно довести, що 
чоловік та жінка проживають однією сім’єю і не перебувають у 
шлюбі між собою або в будь-якому іншому зареєстрованому 
шлюбі [6, с. 41]. 

Отже, нерівність «фактичного» та зареєстрованого шлю-
бів є очевидною, і переваги зареєстрованого шлюбу – беззапе-
речними.  

Вважаємо, що держава повинна сприяти зміцненню сі-
мейних відносин, підставою виникнення яких був зареєстрова-
ний шлюб, з метою популяризації інституту сім’ї в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 
Проблема правового статусу державних службовців, у 

тому числі й атестованих працівників органів внутрішніх справ 
України, що проходять державну службу в напівмілітаризова-
них органах державної виконавчої влади, є досить актуальною 
й привертає увагу як науковців, так i практичних працівників. 
Коло питань у цій царині є надзвичайно широким, багатоаспе-
ктним i комплексним за своїм характером. Проте найбільш ва-
гомі складові цієї проблеми – це питання, пов’язані з характе-
ристикою правового статусу, гарантами його здійснення (реа-
лізації), змістом та ефективністю механізму (сукупністю мето-
дів (прийомів) дієвого захисту порушених прав та законних 
інтересів. 

Основу правового статусу державного службовця, у тому 
числі й атестованого працівника ОВС, становлять п’ять основ-
них груп норм, які визначають: обов’язки, права, обмеження, 
гарантії та економічне забезпечення [1, с. 23–25].  

Водночас цілком обґрунтовано цей перелік професор 
О. В.  Петришин доповнює такими складовими, як: «юридичні 
державно-владні повноваження» та «юридична відповідаль-
ність» [2, с. 55–117; 3, с. 41]. 

В Україні правова основа соціального захисту працівни-
ків ОВС закріплена у ст. 17 Конституції. У ній вказано, що дер-
жава гарантує соціальний захист громадян, які перебувають на 
службі в Збройних Силах України та у інших військових форму-
ваннях, а також членам їх сімей. Слід зважити на те, що законо-
давче наділення працівників ОВС України системою певних 
прав та кореспондуючих обов’язків для контрагентів у право-
відносинах є недостатнім. Необхідними є також створення  
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механізму та забезпечення ефективності реалізації таких прав 
на практиці, а у випадку порушення останніх (суб’єктивних 
прав) – їх дієвого захисту. Дослідники справедливо зазначають, 
що будь-яке суб’єктивне право являє собою «соціальну цінність 
лише настільки, наскільки його можна реалізувати, скориста-
тися наданими цим суб’єктивним правом можливостями 
для  задоволення певних потреб правочинної особи» [4, с. 375]. 
А тому категорії «соціальний, правовий захист» та «правовий 
статус» працівника ОВС є органічно пов’язаними, корелюючи 
ми поняттями [5, с. 13–53]. Узагалі ж, аналіз поглядів різних 
дослідників дає підстави стверджувати, що поняття «соціальна, 
правова захищеність», «соціально-правовий захист» є фактич-
но тотожними за значенням i використовуються вченими 
[6, с. 161] для відображення відомчої специфіки суспільних  
відносин, пов’язаних з соціальним забезпеченням працівників 
напівмілітаризованої праці, зокрема працівників органів внут-
рішніх справ [7, с. 120–123; 8, с. 16–17].  

Грошове забезпечення посадових осіб ОВС, які мають 
спеціальні звання, складається з посадових окладів, а також 
окладів за спеціальне звання, надбавки за вислугу років, знан-
ня іноземних мов. Оплата праці та матеріальне заохочення 
працівників МВС України здійснюється за рахунок фонду опла-
ти праці, розмір якого затверджується Кабінетом Міністрів 
України та має витрачатися на наступне: посадові оклади; до-
плати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівни-
ків; преміювання працівників відповідно до їх особистого 
вкладу в загальні результати роботи; доплати до посадових 
окладів працівникам, які мають вчений ступінь кандидата або 
доктора наук з відповідної спеціальності.  

Проте всі згадані вище доплати, надбавки і премії (окрім 
доплати за спеціальне звання і вислугу років) Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 12 січня 2000 p. були призупинені. 
Бюджетні асигнування МВС України на 2016 p. було встановле-
но у розмірі 196,2 млн грн, тобто 61% від фактичного рівня  
витрат на Міністерство у 2015 p. [8, с. 20].  

Нажаль, існуюча система посадових окладів більше від-
повідає не економічним, а  адміністративно-командним мето-
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дам керування. Розмір грошового утримання працівника ОВС 
залежить тільки від переміщення службовими сходами, оскіль-
ки нормативно визначені оклади, межі преміювання і посадові 
надбавки, підстави для одноразових заохочень. Така організа-
ція виплати окладів розслаблює і, звичайно, не зацікавлює 
працівників ОВС у високопродуктивній праці. Більше того, вона 
не відповідає принципу розподілу за працею у його класичному 
розумінні, оскільки допускає однакову винагороду за неодна-
кову працю. Саме у цьому полягає одна з причин свідомого  
недовикористання працівниками ОВС своїх фізичних та інте- 
лектуальних здібностей.  

Досвід поліцейської служби закордонних країн показує, 
що існують різні системи оплати праці їх службовців. Так, у Ні-
меччині питання оплати праці поліції регулюються законом, 
згідно з яким оклади встановлюються залежно від місця і тер-
міну служби. У Франції розмір заробітної плати співробітника 
правоохоронного органу встановлюється залежно від наявнос-
ті диплома, що засвідчує ступінь кваліфікації. Тому вся система 
ставок приведена у відповідність із дипломами і посвідчення-
ми, наданими у момент зарахування на державну службу.  

В Англії, США, Франції мінімальна заробітна плата полі-
цейському встановлюється у співвідношенні із середнім рівнем 
оплати праці у приватному секторі [8]. У зв’язку з цим зміна 
існуючої моделі оплати праці працівників ОВС на основі зару-
біжного досвіду буде одним із заходів їх соціального захисту. 

Таким чином, адміністративно-правовий та соціальний 
захист працівників ОВС – це сукупність законодавчо закріпле-
них економічних, правових та інших прав, пільг, преференцій, 
що не тільки наділяють цю категорію державних службовців, 
найманих працівників комплексом прав, але й водночас забез-
печують дієвий механізм належної реалізації й ефективного 
захисту цих прав. 

Усе зазначене вище дозволяє вести мову, що соціальний 
захист працівників ОВС повинен містити комплекс заходів, 
спрямованих, по-перше, на компенсацію обмежень, об’єктивно 
обумовлених характером діяльності; по-друге, на реалізацію 
соціальних очікувань працівників, що покладені в основу їх 
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професійного вибору; по-третє, на нейтралізацію факторів, які 
перешкоджають ефективній службовій діяльності. 
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МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 

ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 
 

Україна обрала шлях реформування суспільного життя в 
напрямі подальшої демократизації, гуманізації, посилення за-
хисту прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних 
правових актів і зобов’язань нашої держави перед європейсь-
ким та світовим співтовариством. Тому актуальним стає пи-
тання створення в Україні муніципальної поліції як підрозділу 
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органу місцевого самоврядування, покликаного охороняти 
громадський порядок на території мешкання громади. 

Це зумовлено потребами й інтересами людини, територі-
альної громади, суспільства загалом. Євроінтеграційний курс 
України вимагає оптимізації територіальної організації влади, 
децентралізації владних повноважень, зміцнення місцевого 
самоврядування, перерозподілу владних повноважень між 
центром та регіонами на користь останніх, наближення регіо-
нальних і місцевих органів влади до населення[1]. 

Децентралізація – це спосіб територіальної організації 
влади, при якому держава передає право на прийняття рішень 
з визначених питань або у визначеній сфері структурам лока-
льного рівня, що не входять у систему виконавчої влади і є від-
носно незалежними від неї [2]. Під децентралізацією часто ро-
зуміється перерозподіл владних повноважень та обсягів ком-
петенції між центральним та місцевими рівнями організації 
публічної влади із зміщенням акценту на місцевий рівень в ча-
стині здійснення заздалегідь окреслених і гарантованих дер-
жавою функцій [3]. Загалом це є комплексне і багатоаспектне 
поняття, тому існують різні його тлумачення. 

При розгляді питання про муніципальну поліцію, в першу 
чергу, варто звернути увагу на термінологічні відмінності у по-
няттях «місцева» та «муніципальна» поліція, оскільки вони ві-
діграють ключову роль при визначенні організаційних форм 
діяльності та підпорядкованості поліцейських підрозділів на 
місцях. 

Так, термін «місцева поліція» є ширшим у порівнянні з 
категорією «муніципальна поліція», оскільки вживається для 
визначення усієї сукупності органів, підрозділів та окремих 
працівників, які виконують свої функції на місцях. Вони 
не  обов’язково мають підпорядковуватися органам місцевого 
самоврядування, однак фінансуватися за кошти місцевих бю-
джетів[4]. 

Треба зазначити, що в умовах децентралізації, муніципа-
льна поліція залишала б вигляд поліцейського формування, 
яке підлегле та підзвітне органам місцевого самоврядування та 
фінансуються цими органами. У теперішній час такі поліцейсь-
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кі формування існують майже у всіх західних країнах, де визна-
ється право населення на здійснення, в тій чи іншій формі, те-
риторіального самоврядування. При організації моделі муніци-
пальної поліції враховується державний устрій і пов’язана 
з  ним ступінь децентралізації соціального керування у державі, 
географічні, історичні й інші національні особливості. Українсь-
кий вчений О. С. Проневич поділив моделі організації муніци-
пальної поліції на європейську та американську [4]. 

В умовах реалізації в Україні підтриманого керівництвом 
держави принципу децентралізації влади, запровадження нові-
тніх форм протидії злочинності та забезпечення публічного 
порядку, представниками правоохоронних структур і громад-
ськості все частіше наголошується на необхідності започатку-
вання в національних системах правоохоронних органів під-
розділів муніципального підпорядкування. Такі поліцейські 
формування підтвердили свою доцільність і тривалий час ус-
пішно функціонують в багатьох європейських столицях [5]. 

Саме місцева поліція (муніципальна поліція) макси- 
мально наближена до населення, яке вона «обслуговує», що 
дозволяє їй вчасно та адекватно реагувати на ті проблеми, 
що  виникають. 

Перспектива запровадження сьогодні у столиці муніци-
пальної поліції в повній мірі залежить від вирішення деяких 
питань, так як вкрай потрібне напрацювання законодавчої 
(міжвідомчої та відомчої правової) бази функціонування муні-
ципальної поліції з чітким визначенням її завдань і повнова-
жень по забезпеченню публічного порядку та протидії злочин-
ності, засад взаємодії з підрозділами Національної поліції, ор-
ганами місцевого самоврядування та громадськістю, принципів 
організації діяльності, правового статусу поліцейських (чи є 
вони найманими працівниками, державними службовцями, по-
садовими особами місцевого самоврядування або співробітни-
ками правоохоронних органів), питань проходження ними 
служби, оплати праці, професійного навчання тощо [5]. 

Отже, підсумовуючи викладене, можливо зробити насту-
пний висновок: муніципальна поліція у великих містах України 
однозначно необхідна. Позитивні результати її функціонуван-
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ня підтверджені не лише власним більш як сторічним історич-
ним досвідом, але й позитивним досвідом найбільш розвине-
них зарубіжних країн. Крім того, факт створення подібних міс-
цевих правоохоронних структур ще раз доведе загальний век-
тор, спрямованість і дієвість політики реформації, курс на яку 
було взято Україною після підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, а також дозволить нашій державі зміцнити свої 
позиції з метою підвищення рівня зацікавленості з боку міжна-
родних інвесторів. 

Скептики стверджують, що можливо обійтися і без муні-
ципальної поліції, яка цілком ймовірно може перетворитись на 
бюрократичний орган і стати ще однією ланкою в корупційних 
схемах. Водночас, як свідчать українські реалії, аби уникнути 
цього в діяльності новостворених підрозділів місцевої поліції, 
необхідно із самого початку дати їй всі необхідні ресурси (в то-
му числі кадрові, інформаційні, матеріально-технічні, фінансо-
ві) та досить широкі повноваження. Лише за таких умов муні-
ципальна поліція стане дійсно компетентним, вагомим, неко-
румпованим органом, який користуватиметься авторитетом, 
довірою та повагою внаселення.  
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ВИДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

В УКРАЇНІ 
 

Контроль за суспільним виробництвом, раціональним 
використанням трудових, матеріальних, грошових ресурсів і 
розподілом продуктів є об’єктивною необхідністю. Фінансовий 
контроль є однією із форм контролю [1, с. 64]. 

Фінансовий контроль як одна із функцій управління фі-
нансами – це особлива сфера контролю, що реалізується через 
систему спостереження і перевірки законності і ефективності 
процесів створення і використання грошових доходів і грошо-
вих фондів з метою оцінки обґрунтованості прийнятих управ-
лінських рішень і результатів їх виконання для досягнення 
пропорційності і збалансованості розвитку економіки [2, с. 9]. 

Різні погляди на поняття і суть фінансового контролю 
мають сучасні дослідники.  

Так, О. Д. Василик трактує фінансовий контроль як функ-
цію управління, яка включає сукупність спостережень, переві-
рок за діяльністю об’єкта управління з метою оцінки обґрунто-
ваності й ефективності прийняття рішень і результатів їх ви-
конання [3, с. 78–84]. 

За О. П. Кириленко, фінансовий контроль – це один з еле-
ментів управління фінансами; особлива діяльність по перевірці 
правильності вартісного розподілу валового національного 
продукту, утворення і витрачання фондів грошових коштів 
[4,  с. 16–17]. 

Є. В. Калюга у своїй монографії «Фінансово-господар- 
ський контроль у системі управління» стверджує, що фінансо-
вий контроль ґрунтується на використанні контрольної функ-
ції фінансів і виступає як один із проявів її важливого значення 
в розширеному відтворенні. Фінансовий контроль являє собою 
діяльність державних і громадських органів, спрямовану на 
перевірку обґрунтованості процесів формування та раціональ-
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ного використання коштів з метою установлення вірогідності, 
законності й доцільності операцій [5, с. 7]. 

Вид контролю – це його складова, яка виражає зміст  
цілого, і відрізняється від інших частин суб’єктами і об’єк- 
тами контролю, що визначає відмінності в методах здійснення 
контрольних дій. Розрізняють декілька видів фінансового  
контролю в  залежності від різних класифікаційних ознак 
[6,  с.  17–18]. 

Фінансовий контроль в Україні поділяється: 1) за харак-
тером взаємовідносин із суб’єктом – на внутрішній (за якого 
суб’єкт і об’єкт належать до однієї системи) і  зовнішній 
(суб’єктом контролю є орган, що належить до іншої системи, 
ніж об’єкт); 2) за часом проведення – на попередній (превенти-
вний), поточний (оперативний) та наступний (ретроспектив-
ний). критерій розмежування цих форм полягає у часі здійс-
нення контрольних дій із процесами формування й викорис-
тання фондів фінансових ресурсів; 3) за формами проведення – 
на ініціативний та обов’язковий; 4) за суб’єктами контролю – 
на державний, внутрішньогосподарський, відомчий, аудитор-
ський та контроль фінансово-кредитних установ; 5) за цільо-
вою спрямованістю контрольних дій фінансових органів – на 
стратегічний і тактичний; 6) за місцем здійснення фінансового 
контролю – контроль на місцях, коли суб’єкт виконує контро-
льні дії безпосередньо на підконтрольному об’єкті, та дистан-
ційний контроль; 7) за сферою фінансової діяльності – на бю-
джетний, податковий, валютний, кредитний, страховий, інвес-
тиційний тощо [4, с. 18–22]. 

Фінансовий контроль є однією з найважливіших ланок у 
системі управління, що забезпечує повне і своєчасне викорис-
тання фінансових ресурсів у суспільстві для досягнення ефек-
тивного результату. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТИХ  

НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 
 

В діяльності держави за останній час відбулись значні 
зміни в політико – економічному житті держави та громадсь-
кому усвідомлені соціальних цінностей щодо демократичності 
та діяльності правової держави, яка повинна визначати людсь-
ке життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпеку 
найбільшими соціальними цінностями, а всі інші блага повинні 
стояти на щабель нижче в ієрархії соціальних пріоритетів.  
І саме такий підхід є відповідним до міжнародних стандартів. 
Особисті немайнові права фізичної особи займають центральне 
місце в системі прав і свобод людини що об’єднують такі права 
як право на життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і  безпеку та цілу низку інших прав, які становлять юридично 
закріплену можливість вільно, на власний розсуд визначати 
свою поведінку у сфері свого приватного життя.  

Особисті немайнові права – юридично гарантовані мож-
ливості, які довічно належать кожній фізичній особі за законом 
і характеризуються немайновістю та особистісністю. 

Однак, з огляду на те, що загальні повноваження, які ста-
новлять зміст будь-якого суб’єктивного права, можуть бути 
згруповані за трьома напрямками: а) повноваження на власні 
дії, тобто можливість здійснювати носію даного права певні 
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передбачені законом активні діяння, що спрямовані на реалі-
зацію свого права; б) повноваження вимагати певних дій із  
боку інших осіб, тобто можливість задля реалізації свого права 
вимагати певної поведінки від інших осіб; в) повноваження 
вимагати захисту свого порушеного права, тобто можливість 
застосувати передбачені законом засоби впливу на особу, яка 
порушила, створила загрозу порушення, оспорює чи не визнає 
відповідне право [1, ст. 124–125]. 

Цивільний кодекс України поділяє особисті немайнові 
права на 2 групи: 1. Особисті немайнові права, що забезпечують 
природне існування фізичної особи; 2. Особисті немайнові пра-
ва, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

Однак серед науковців немає єдиної точки зору щодо од-
наковості критерію класифікації особистих немайнових прав. 
Одну з перших класифікацій запропонував В. А. Рясенцев, який 
вирізняє п’ять видів особистих немайнових прав: 1) особисті 
права, сутність яких складають немайнові блага, невіддільні 
від особистості (життя, здоров’я, недоторканність особистості); 
2) особисті права, в основі яких лежать немайнові блага, що 
індивідуалізують особу в колективі (ім’я, честь, гідність тощо); 
3) особисті немайнові права у сфері шлюбно-сімейного права; 
4) особисті немайнові права, що перебувають у сфері творчої 
діяльності, а також інтереси, що витікають з реалізації права на 
відпочинок, різноманітні культурні потреби тощо; 5) особисті 
немайнові права, в основі яких лежить майновий інтерес 
[2,  с.  26–27].  

Також багато інших науковців класифікували особисті 
немайнові права такі як: Л. Красавчикова, В. Жакенова, М. Ма-
леїна, Ш. Тагайназаров, Н. Устименко, Л. Федюк, Р. Стефанчук. 
Більшість науковців, класифікуючи особисті немайнові права, 
застосовують такий критерій, як цільова спрямованість особи-
стих немайнових прав або взагалі розмежування відбувається 
без будь-яких критеріїв. 

Обізнаність щодо кількісних та якісних критеріїв класи-
фікування особистих немайнових прав фізичних осіб сприяє 
встановленню основних параметрів та відмінностей між  
цими правами, виокремленню притаманних їм ознак, визна-
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ченню їх  ролі у системі цивільного права і права загалом 
[3,  ст.  219–220]. 

Особливістю особистих немайнових прав, що забезпечу-
ють природне існування фізичної особи, є те, що вони спрямо-
вані на підтримання існування фізичної особи як біологічної 
(психосоматичної) істоти [4, ст. 95]. 

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне 
буття фізичної особи, мають на меті забезпечити фізичній особі 
не природне існування, а соціальне буття, тобто гарантувати 
повноцінну участь у соціальному житті.  

До особистих немайнових прав фізичної особи, що забез-
печують їй соціальне буття, належать: 1) право на ім’я; 2) право 
на гідність, честь і ділову репутацію; 3) право на індивідуаль-
ність; 4) право на особисте життя; 5) право на інформацію; 
6)  право на свободу творчості та вибір роду занять; 7) право на 
місце проживання та недоторканність жита; 8) право на свобо-
ду пересування; 9) право на свободу об’єднань та мирні зібран-
ня [4, ст. 101]. 

Гарантією нормального здійснення фізичними особами 
особистих немайнових прав є їх належний цивільно-правовий 
захист. Право на захист особистих немайнових прав – це регла-
ментоване правове регулювання на випадок оспорення, неви-
знання чи порушення особистого немайнового права.  

Усі наукові погляди щодо визначення поняття «особисте 
немайнове благо» можна умовно об’єднати у три підходи:  
матеріальний (визначає особисте немайнове благо через 
об’єктивно притаманні йому ознаки в дійсності, як правило, 
абстраговано від цивільно-правового режиму); формальний 
(дефініція особистого немайнового блага дається з врахуван-
ням його цивільно-правового режиму); негативний (поняття 
«особистого немайнового блага» не піддається чіткому визна-
ченню, більше того, ставиться під сумнів необхідність такого 
визначення). Останньому підходу варто надати перевагу, вра-
ховуючи те, що окремі особисті немайнові блага можуть та по-
винні мати своє доктринальне визначення. 

Немайновість та спрямування особистих немайнових прав 
на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, 
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культурних чи соціальних потреб не заперечують можливості 
використання ознак особистості в комерційних цілях. Правова 
природа такої можливості визначається як складова змісту ві-
дповідного особистого немайнового права – правомочність  
позитивного (використовувати та дозволяти використання), 
негативного спрямування (вимагати не використовувати), 
а  також захисту. 

Підходячи до підсумків можна сказати, що особисті  
немайнові права, будучи різновидом суб’єктивних цивільних 
прав, характеризуються низкою ознак, які слід вважати універ-
сальними в тому розумінні, що вони притаманні особистим не-
майновим правам не тільки в межах цивільного права України, 
а й в інших системах приватного права.  

Місце особистих немайнових прав визначається за спе-
цифікою їх об’єкта, яким виступає особисте немайнове  
благо.  

Особистим немайновим благам, в силу притаманної їм 
системи ознак, встановлено особливий цивільно-правовий ре-
жим, що, в  свою чергу, впливає на статику та динаміку особис-
тих немайнових прав фізичних осіб [5, ст. 189]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ  
В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Проведення допиту в режимі відеоконференції являється 

формою дистанційного його здійснення, під час досудового ро-
зслідування. Також проведення такого допиту може розгляда-
тися як окремий вид відповідних слідчих (розшукових) дій, під 
час яких застосовуються технічні засоби. Такий вид допиту 
значно полегшує роботу правоохоронних органів у розсліду-
ванні кримінальних правопорушень. Якщо розглянути кримі-
нальний процесуальний кодекс (далі по тексту КПК) України 
1960 року, який на даний момент уже не є чинним, то у ньому 
не було такої форми допиту в режимі відеоконференції. На да-
ний момент телекомунікаційні технології розвиваються у всіх 
сферах діяльності так само вони розвиваються і у правоохо-
ронній діяльності. КПК України 2012 року передбачає форму 
допиту в режимі відео конференції. 

Використання технічних засобів під час проведення до-
пити досліджували такі вчені: Р. С. Бєлкін та С. Н. Чурілов. На 
даний момент із розвитком технічних засобів появилася мож-
ливість проведення слідчих (розшукових) дій у режимі відда-
леного доступу, а саме із застосуванням телекомунікаційних 
технологій. Досліджував проведення допиту в режимі відео 
конференції О. С. Клементьев [1, c. 152]  

Відзначимо, що за своєю сутністю допит являє собою  
регламентований кримінально – процесуальними нормами ін-
формаційно-психологічний процес спілкування між особами, 
що беруть участь у ньому, спрямований на одержання інфор-
мації про факти, які мають значення для встановлення істини 
у  справі.  

Під час досудового розслідування слідчий може вста- 
новити випадки, що дозволяють провести допит особи у режи-
мі відеоконференції. Згідно ч. 1 ст. 232 КПК України такими  
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випадками є: неможливість безпосередньої участі певних осіб 
у  досудовому провадженні за станом здоров’я або із інших по-
важних причин; необхідності забезпечення безпеки осіб; про-
ведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, по-
терпілого; необхідності вжиття таких заходів для забезпечення 
оперативності досудового розслідування; наявності інших під-
став, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достат-
німи. Підбір технічних засобів і технологій. Чинний КПК Украї-
ни покладає обов’язок на особу, яка буде проводити допит 
в  режимі відеоконференції, використовувати такі технічні за-
соби і технології, які б забезпечували належну якість зобра-
ження і звуку, а також інформаційну безпеку [2].  

Такий допит буде безперечно забезпечуватися із застосу-
ванням комп’ютерної техніки та інтернету. До такої техніки 
можна віднести сучасний нетбук з вбудованою відеокамерою 
та з можливістю відеозапису і звичайно доступом до інтернет 
мережі. Програми які можуть використовуватися для про- 
ведення допиту в режимі відео конференції: такі програми  
можуть створюватися спеціально для проведення дестанційно-
го допиту або ж можна використати звичайнісінький скайп. 
Також повинні застосовуватися технічні засоби які зможуть 
забезпечити належну якість зображення та звуку. Аналіз норм 
КПК України, що регулюють порядок проведення допиту в ре-
жимі відеоконференції дозволяє дійти висновку про те, що на-
лежна якість зображення – це зображення, яке дозволяє одно- 
значно ідентифікувати особу за її зображенням всіма учасни-
ками процесу та зафіксувати зображення технічними засобами 
з  наступною можливістю ідентифікації допитуваного по зобра-
женню. Належна якість звуку – це звук, що дозволяє чітко та  
розбірливо розрізняти показання допитуваної особи всіма учас-
никами процесу та зафіксувати його технічними засобами з на-
ступною ідентифікацією допитуваного за голосом [3, c. 204]. 

Вибір місця проведення допиту. Місцем проведення до-
питу у режимі відеоконференції під час досудового розсліду-
вання може бути: 1) приміщення, розташоване на території, 
яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, 
в  якому розташований суд; 2) приміщення, розташоване поза 
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територією юрисдикції суду та поза територією міста, в якому 
розташований суд [4, c. 138]. 

По даному питанню можна зробити настпні висновки, що 
техніка не стоїть на місці і за період певного часу вона дуже ро-
звинулася, а саме у діяльності правоохоронних органів при 
проведенні слідчої (розшукової) дії такої як допит. Допит у ре-
жимі відео конференції є корисним коли потрібно невідкладно 
допитати особу.  
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ  
ПАТРОНАТУ НАД ДІТЬМИ.  
ДОГОВІР ПРО ПАТРОНАТ 

 
Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, вихован-

ня та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на 
період подолання дитиною, її батьками або іншими законними 
представниками складних життєвих обставин [1].  

До сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих  
обставинах, належать сім’ї (особи), які не можуть самостійно 
подолати або мінімізувати негативний вплив, зокрема, таких 
обставин: 

1) жорстоке поводження з дитиною в сім’ї; 
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2) відсутність постійного місця роботи у працездатних 
членів сім’ї (особи); 

3) відсутність житла, призначеного та придатного для 
проживання; 

4) відбування покарання у виді обмеження волі або поз-
бавлення волі на певний строк, взяття під варту одного з чле-
нів сім’ї (особи), насильство в сім’ї (у тому числі щодо дитини); 

5) тривала хвороба, встановлена інвалідність (у тому чи-
слі дітей), вроджені вади фізичного та психічного розвитку, 
малозабезпеченість, безробіття одного з членів сім’ї (особи), 
що негативно впливає на виконання батьківських обов’язків, 
призводить до неналежного утримання дитини та догляду 
за  нею; 

6) спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (осо-
ба) частково або повністю не має здатності чи можливості  
самостійно піклуватися про особисте життя та брати участь 
у  суспільному житті; 

7) ухиляння батьків від виконання обов’язків з вихован-
ня дитини; 

8) відібрання у батьків дитини без позбавлення батьків-
ських прав; 

9) стихійне лихо; 
10) дискримінація осіб та/або груп осіб [4]. 
За договором про патронат над дитиною орган опіки 

і  піклування влаштовує дитину, яка перебуває у складних жит-
тєвих обставинах, в сім᾽ю патронатного вихователя. Патронат-
ний вихователь – це особа, яка за участю членів сім᾽ї надає пос-
луги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім᾽ї. 

Договір про патронат на дитиною припиняється у разі 
прийняття органом опіки та піклування рішення про повер-
нення дитини до її батьків, інших законних представників, її 
усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, вла-
штування її на виховання в сім᾽ю громадян (прийомну сім᾽ю чи 
дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, за-
кладу охорони здоров᾽я, навчального або іншого закладу, а та-
кож у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи 
патронатного вихователя. Аналізуючи поняття цього договору, 



- 69 - 

слід дійти висновку, що цей договір нерозривно пов᾽язаний 
з  конкретними особами (певною дитиною, патронатним вихо-
вателем) і має особистий характер. Предмет договору – тимча-
совий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім᾽ї. Це –  
відплатний договір. Патронатний вихователь зараховується 
на  роботу за трудовим договором до бюджетної установи  
соціального захисту населення за визначенням відповідно міс-
цевої державної адміністрації або місцевої ради. 

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихова-
теля встановлюється органом опіки та піклування і не може 
перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин, що об-
ґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини 
в  сім᾽ї патронатного вихователя понад термін, орган опіки 
і  піклування може його продовжити, проте загальний термін 
перебування дитини в сім᾽ї патронатного вихователя не може 
перевищувати шість місяців. 

Для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихова-
теля потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та 
рівня розвитку, що може її висловити. На період перебування 
дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається 
право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на 
відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які 
вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя. 

Договір про патронат може бути розірваний за згодою 
сторін або за рішенням суду в разі невиконання вихователем 
своїх обов’язків або якщо між ним та дитиною склалися стосу-
нки, які перешкоджають виконанню обов’язків за договором 
[3]. Отже, сімейний патронат встановлюється над дітьми, які 
через складні життєві обставини не можуть проживати у влас-
них родинах, або батьки, інші законні представники дитини 
тимчасово не можуть забезпечити її догляд та виховання.  
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ЕКСПРЕС-ШЛЮБ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 

Відповідно до ст. 21 Сімейного кодексу України (СК  
України – далі) шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, за-
реєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного 
стану [1].  

Стаття 51 Конституції України не тільки забезпечує  
охорону сім’ї державою, але й проголошує на конституційно-
правовому рівні рівність жінки і чоловіка у шлюбі та сім’ї 
та  необхідність вільного волевиявлення осіб на укладення 
шлюбу. 

Так, з метою апробації європейських стандартів у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану, спрямованих на 
створення сприятливих умов для отримання фізичними особа-
ми адміністративних послуг у зазначеній сфері та забезпечення 
реалізації гарантованого державою права на шлюб, зокрема, 
для учасників антитерористичної операції та внутрішньо пе-
реміщених осіб, Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2016 року № 502-р «Про запровадження реалізації 
пілотного проекту щодо державної реєстрації» [2] та Наказом 
Міністерства юстиції України від 22.07.2016 р. № 2247/5 «Про 
реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлю-
бу» [3] запроваджено пілотний проект щодо державної реєст-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-2013-nreg=896-2013
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рації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем 
у мм. Київ, Львів, Одеса, Херсон, Маріуполь та Сєверодонецьк. 

Метою дослідження є визначення переваг і недоліків 
введення Пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу 
у скорочені строки. 

Відповідний проект прийнятий для введення швидкої та 
зручної процедури укладення шлюбу, а саме за 24 години. Вва-
жається, що дана процедура має піти на користь, насамперед 
учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам, які бажа-
ють швидко закріпити сімейні узи. 

Цей проект надає можливість нареченим зареєструвати 
шлюб у визначені ними строки, без додержання місячного 
строку, передбаченого Сімейним кодексом України для держа-
вної реєстрації шлюбу.  

Наприклад, у місті Маріуполі Донецької області пілотний 
проект «Шлюб за добу» стартував 03 серпня 2016 року і вже за 
перший місяць його реалізації цим офіційним сервісом скорис-
талися 170 пар наречених, що є одним з найбільших показників 
в Україні. 119 шлюбів уклали особи, які мешкають на території 
проведення антитерористичної операції в Донецькій (115) 
та  Луганській (4) областях, та 3 учасники антитерористичної 
операції [4]. 

Скористалися цим сервісом і мешканці інших міст Украї-
ни та іноземці. Так, зареєстровано 51 шлюб мешканцями міст 
Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Кіровоградської, Дніпропе-
тровської областей, а також громадянами Азербайджану, Росій-
ської Федерації та Німеччини. 

Результати проведення пілотного проекту довели його 
ефективність та зацікавленість громадян в одержанні цієї  
послуги. 

Тепер зосередимо свою увагу на визначенню переваг та 
недоліків такої швидкої процедури, на відміну від стандартно-
го укладення шлюбу за місяць.  

По-перше, місячний термін особам, які бажають зареєст-
рувати шлюб надається не просто так, а задля того, щоб пере-
вірити всі документи, подані парою, з’ясувати наявність або 
відсутність обставин, що виключають реєстрацію шлюбу. 
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По-друге, даний термін призначений для того, щоб май-
бутнє подружжя ще раз перевірили свої почуття. Таким чином, 
законодавцем певною мірою попереджається укладення випа-
дкових шлюбів, дається можливість чоловікові та жінці мо- 
рально підготуватися до сімейного життя, відчути відпові- 
дальність за створення сім’ї, подумати про вирішення питань 
спільного проживання і побуту, а найголовніше, про виховання 
майбутніх дітей. 

По-третє, не можна забувати про ст. 30 СК України, 
яка  зобов’язує охочих вступити до шлюбу повідомити один 
одного про стан свого здоров’я, оскільки недотримання  
цієї  вимоги може стати причиною для визнання шлюбу  
недійсним [1]. 

Звичайно, що найвагоміший плюс такого проекту – час та 
зручність. Пілотний проект також полегшує процедуру реєст-
рації шлюбу для українських громадян з тимчасово окупованих 
територій, які можуть протягом доби виїхати, отримати украї-
нське свідоцтво про шлюб і повернутися. Можливість реєстра-
ції шлюбу за один день сприятиме кращому захисту прав та 
інтересів жителів тимчасово окупованої території та внутріш-
ньо переміщених осіб.  

Мінусами такої комфортності виступає ціна. Так-як в сер-
вісних центрах м. Києва, де укладають шлюби за добу, вона 
стартує від 4000 грн. 

Не слід забувати ризик багатоженства, який завжди су-
проводжує прискорену процедуру реєстрації шлюбу; а врахо-
вуючи ще й нововведення про відсутність відмітки в паспорті, 
є  висока ймовірність порушення закону такого виду та появи 
шлюбних аферистів. Також такий ризик виникає при реєстрації 
шлюбу з іноземцями. 

Варто зазначити, що на законодавчому рівні на даний 
час  не врегульовано питання укладення шлюбу в такий спосіб, 
тому питання про те, чи визнаватимуть інші держави українсь-
кі експрес-шлюби, залишається відкритим. 

Отже, як і кожна законодавча новація, Пілотний проект 
щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки має свої 
переваги та недоліки.  
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Ефективність і успіх кожного проекту залежить від лю-
дей, для яких це робиться.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ  

ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
 

У теорії держави та права, під правовим статусом розу-
міють систему законодавчо встановлених та гарантованих 
державою прав, свобод, законних інтересів і обов’язків суб’єкта 
суспільних відносин. 

Відповідно до статті 1 Конвенції ООН про права дитини 
від 20 листопада 1989 року [1], дитиною є кожна людська істо-
та до досягнення нею 18-річного віку, якщо за законом, засто-
сованим до даної особи, вона не досягла повноліття раніше. 
У  національному законодавстві, а саме у Законі України 
«Про  охорону дитинства» [2] дається наступне визначення: 
«Дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно 

http://www.kmu.gov.ua/control/%20uk/сardnpd?docid=249211683
http://www.kmu.gov.ua/control/%20uk/сardnpd?docid=249211683
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із законом, застосованим до неї, вона не набуває повноліття 
раніше». Як бачимо, дані поняття, визначені в різним норма- 
тивно-правових актах є аналогічними. 

Таким чином, для визначення правового статусу дитини, 
важливим було з’ясування критерії віку дитини. Так, відповід-
но до частини 1 статті 6 Сімейного кодексу України [3], право-
вий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. 
Отже, за сімейним законодавством права та обов’язки дитина 
набуває від народження та припиняються вони із досягненням 
такою особою повноліття і не пов’язуються з набуттям повної 
цивільної дієздатності. 

В науковій літературі існує думка, що правовий статус 
особи поділяється на загальний, спеціальний та індивідуаль-
ний. Так, загальний правовий статус дитини – це статус її як 
громадянина держави.  

Спеціальний статус – це правовий статус дитини як пред-
ставника певної соціальної групи.  

Індивідуальний правовий статус притаманний конкрет-
ному суб’єкту правовідносин та дає змогу ідентифікувати його 
серед інших суб’єктів [4]. 

При дослідженні питання правового статусу дитини, слід 
звернути увагу і на правосуб’єктність такої особи. Право-
суб’єктність є здатністю особи бути носієм прав і обов’язків, 
здійснювати їх від свого імені та нести відповідальність за свої 
дії. Отже, поняття правосуб’єктності охоплює питання правоз-
датності, дієздатності та деліктоздатності.  

Відповідно до статті 25 Цивільного кодексу України [5] 
цивільна правоздатність фізичної особи виникає з моменту 
її  народження. Відповідно, за загальним правилом, моментом 
виникнення правоздатності дитини є момент її народження. На 
відміну від правоздатності дієздатність особи залежить від віку 
та фізичного стану особи. Виділяють такі ступені дієздатності 
дитини: часткова дієздатність (до 14-річного віку) та неповна 
дієздатність (від 14 років до повноліття). Третім елементом 
правосуб’єктності є деліктоздатність, тобто здатність нести 
відповідальність за вчинене правопорушення. Малолітня ди-
тина не несе відповідальності за завдану нею шкоду відповідно 
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до частини 2 статті 311 Цивільного кодексу України. Водночас, 
за загальним правилом неповнолітня особа несе відповідаль-
ність за порушення договору. Якщо у неповнолітньої особи  
недостатньо майна для відшкодування збитків або завданою 
нею шкоди, батьки, піклувальники несуть додаткову відпові-
дальність. 

Права, свободи та обов’язки посідають ключове місце в 
системі елементів правового статусу дитини. Відповідно до по-
ложень чинного законодавства України, діти у сімейному праві 
є самостійними носіями майнових та немайнових прав.  

Особисті немайнові права дитини розглядаються як 
суб’єктивні особисті права, які виникають із народження і при-
пиняються з досягненням повної дієздатності, спрямовані на 
нормальний розвиток і соціалізацію дитини. До особистих  
немайнових прав дитини, які закріплені нормами Сімейного 
кодексу України, належать такі права: право на ім’я (ст. 146 СК 
України), по батькові (ст. 147 СК України), на зміну прізвища 
(ст. 148 СК України), право на проживання в сім’ї разом з бать-
ками, право на контакт з батьками та іншими родичами 
(ст.  153 СК України), право на вибір місця проживання (ст. 160 
СК України), право на власну думку, право на повагу, право на 
захист (ст. 154 СК України). 

Під майновими правами дітей розуміється право власно-
сті дитини на майно, у тому числі, на нерухоме, так і право ко-
ристування житловим приміщенням. Норми Сімейного кодексу 
України закріплюють такі майнові права дитини, як право вла-
сності дитини на майно (ст. 173 СК України), право дитини на 
користування майном батьків для забезпечення виховання та 
розвитку (ст. 174 СК України), право дитини на утримання від 
батьків (ст. 180 СК України). 

Що стосується обов’язків дитини у сфері сімейного права, 
то чинне законодавство, враховуючи особливості дитини, май-
же не встановлює обов’язків для дітей. Однак, у частині 1 
ст.  172 СК України, закріплено обов’язок дитини піклуватися 
про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомо-
гу. На нашу думку, турбота та піклування про батьків з боку 
дітей носить більш моральний характер. 
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Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що на сьогодніш-
ній день правовому статусу дитини приділяється велика увага. 
Без дослідження сімейно-правового статусу дитини неможливо 
дослідити повною мірою правовий статус людини, оскільки 
кожна людина починається з дитини, а дитина починається з 
сім’ї. 
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ВИДИ ЗАПОВІТУ  

В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

Законом встановлено, право кожної особи на складання 
заповіту. Заповітом є розпорядження особи на випадок її смер-
ті. Заповіт складається за життя людини і підлягає його вико-
нанню після її смерті. Це обумовлює важливість точного та 
грамотного складання заповіту таким чином, що він у майбут-
ньому становив єдине розуміння та тлумачення. Тому відпо- 
відно до законодавства, заповіт вважається дійсним тільки піс-
ля його нотаріального посвідчення. 

Відповідно до цивільного законодавства розрізняють та-
кі види заповітів, як: письмові, нотаріально завірені заповіти; 
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заповіти, прирівняні до нотаріально завірених; заповіти з умо-
вами; заповіти подружжя та секретні заповіти. 

Стаття 1247 чинного ЦК України зазначає, що заповіт має 
бути укладений в письмовій формі з зазначенням місця та часу 
його укладання, власноручно підписаний заповідачем та нота-
ріально завіреним. Недотримання цих вимог тягне за собою 
недійсність заповіту. 

Чинним законодавством передбачено і таку форму запо-
вітів як заповіти прирівняні до нотаріально завірених, які ма-
ють таку ж саму силу, що і нотаріально завірені заповіти. Згідно 
абзацу 1 ч. 1 ст. 1242 ЦК України заповідач може обумовити 
виникнення права на спадкування у осіб, яка призначена у за-
повіті, наявністю певної умови як пов’язаної, так і не пов’язаної 
з її поведінкою. 

Таким чином, сутність заповіту з умовою полягає в тому, 
що спадкодавець у тексті заповіту має право призначити умо-
ву, настання якої є підставою для виникнення у спадкоємця 
за  заповітом права на спадкування. 

Приблизний відкритий перелік умов, які можуть місти-
тися у заповіті, закріплений в абз. 1 ч. 1 ст. 1242 ЦК України – 
наявність інших спадкоємців, проживання в певному місті, на-
родження дитини, здобуття освіти тощо. 

У цілому в літературі не склалося єдиної позиції щодо 
доцільності запровадження інституту заповіту з умовою. 

Заповіт подружжя також належить до новел спадкового 
законодавства, запроваджений новим ЦК України. За ч. 1 
ст.  1243 ЦК України подружжя має право скласти спільний за-
повіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної 
власності. Обов’язковою умовою дійсності заповіту подружжя є 
перебування подружжя у зареєстрованому шлюбі на момент 
його складання і на момент смерті першого з них. 

Враховуючи те, що у разі смерті одного з подружжя дру-
гий з подружжя позбавлений права розпорядитися заповіда-
ним майном (продати або заповісти іншій особі, ніж та, яка ви-
значена в заповіті подружжя), спільний заповіт не лише обме-
жує його правоздатність, а й може в певних випадках залишити 
без засобів до існування. З огляду на наведені проблеми інсти-
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туту заповіту подружжя доцільність його впровадження вже 
зараз викликає певні сумніви вчених-правників. 

Інститут секретного заповіту – принципово нова правова 
конструкція в сучасному цивільному праві (ст. 1249 ЦК Украї-
ни). Не була вона відома і дореволюційному законодавстві. 
Водночас норми цивільних кодексів багатьох країн Європи 
(Франції, Іспанії, Італії, Угорщини тощо) вже протягом трива-
лого часу надають можливість спадкодавцеві розпорядитися 
своїм майном на випадок смерті, шляхом складання секретного 
(таємного або закритого) заповіту. 

Виходячи із змісту норм ЦК України секретний заповіт 
загалом можна визначити як посмертне розпорядження спад-
кодавця, яке визначає долю належаного йому майна та містить 
вказівки немайнового змісту, зроблене у письмовій формі і під-
писане ним особисто, яке посвідчується нотаріусом без озна-
йомлення з його змістом. 

Головною метою створення інституту секретних запові-
тів у ЦК України є максимальний захист таємниці заповіту. 
З  метою досягнення цієї мети закон наділяє спадкодавця  
правом скласти заповіт без ознайомлення з ним будь-яких сто-
ронніх осіб, у тому чисті й нотаріуса. 

Текст секретного заповіту повинен задовольняти усім 
без виключення вимогам, що пред’являються законодавцем до 
форми і порядку посвідчення заповіданих розпоряджень (стат-
ті 1247, 1248 ЦК України), і їх недодержання повинно тягнути 
за собою недійсність заповіту. 

ЦК України, хоча прямо і не забороняє підписання секрет-
ного заповіту іншою особою за дорученням заповідача, але, як 
свідчить зміст ч. 4 ст. 207, робить таке підписання неможливим. 
Одержавши конверт, де знаходиться секретний заповіт, нотаріус 
перевіряє наявність на ньому підпису заповідача, ставить на 
конверті посвідчувальний підпис, скріплює печаткою і  в прису-
тності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує. 

 
–––––––––––––––––– 
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ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ  

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
У системі господарсько-процесуального права України од-

не з провідних місць належить інституту виконання рішень гос-
подарського суду.  

При цьому залишається нерозв’язаним завдання зі ство-
рення надійної законодавчої бази з тим, аби на рівні норматив-
но-правових актів чітко визначити межі застосування норм гос-
подарсько-процесуального права у частині конкретизації проце-
дури виконання рішень господарського суду [1]. 

Основним пріоритетним напрямом роботи у сфері рефо-
рмування системи виконання судових рішень, залишається по-
стійне вдосконалення законодавства, спрямоване на забезпе-
чення підвищення ефективності виконавчого процесу шляхом 
усунення правових перешкод у виконанні судового рішення, 
скасування різного роду мораторії та законів, що забезпечують 
домінування в господарських правовідносинах юридичних осіб 
з державною участю над представниками приватного сектора, 
скасування норм, які забезпечують боржнику привілейоване 



- 80 - 

становище у виконавчому провадженні, запровадження в  
Україні недержавних форм виконання судових рішень, усунен-
ня колізій у регулюванні процедур банкрутства та виконавчого 
провадження, вдосконалення законодавства у сфері регулю-
вання процедур публічної реалізації конфіскованого/арешто- 
ваного державними виконавцями майна [2].  

Не можна не згадати, що 2 червня 2016 року Верховна 
Рада України розглянула та схвалила проекти Законів «Про  
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів» (№ 2506-а) та «Про виконавче 
провадження» (№ 2507-а), які запроваджують реформу систе-
ми примусового виконання судових рішень в Україні [3].  

Ці закони спрямовані на підвищення ефективності діяль-
ності органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рі-
шень та забезпечення належної реалізації завершальної стадії 
судового розгляду, а також передбачають впровадження змі-
шаної системи виконання судових рішень шляхом модернізації 
служби державних виконавців та запровадження інституту 
приватних виконавців. Крім того, впроваджується інститут су-
дового контролю за виконанням рішень, що забезпечить пов-
ноцінну реалізацію особи права на справедливий суд, оскільки 
виконання судового рішення є невід’ємним елементом права 
на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод. 

Таким чином, на підставі дослідження загальних питань 
проблематики правового регулювання виконання рішень гос-
подарських судів можна зробити наступний висновок, що нага-
льною потребою забезпечення механізмів виконуваності судо-
вих рішень та упорядкування процедури зміни способу й по-
рядку виконання рішення господарського суду є виокремлення 
провадження з виконання рішення господарського суду у гос-
подарському процесі України як цілісної процесуальної форми, 
якій притаманні самостійні цілі, учасники, строки, процесуаль-
ні особливості та форми документообігу порівняно із розгля-
дом справи по суті [4]. 

Потребують удосконалення правові засади встановлення 
та зміни способу й порядку виконання рішення господарського 
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суду шляхом доповнення та змін положень Господарського 
процесуального кодексу України у такий спосіб: розширити 
підстави сплати судового збору при подачі заяви про зміну спо-
собу та порядку виконання рішення суду, прирівнявши відпо-
відну заяву до немайнової вимоги, для чого доповнити поло-
ження ст. 121 ГПК України правилом про те, що до заяви про 
зміну способу та порядку виконання рішення господарського 
суду мають бути додані докази сплати судового збору, та внес-
ти відповідні доповнення до ст. 4 Закону України «Про судовий 
збір»; зазначити у ГПК, що питання про відстрочку чи розстро-
чку виконання рішення суду може бути вирішено на стадії 
прийняття судового рішення виключно за умови визнання бо-
ргу відповідачем та з наданням сторонам процесуальних прав 
щодо доведення та спростування обставин, на які посилається 
відповідач у заяві про розстрочку чи відстрочку виконання рі-
шення господарського суду. Відповідні зміни можуть бути вне-
сені до ГПК України шляхом доповнення кодексу новою статтею 
ст. 78-1. Закріпити у ГПК України обов’язок відповідача на вимо-
гу суду надавати інформацію щодо наявного у нього майна та 
грошових коштів, за рахунок яких судове рішення може бути 
виконане; доповнити положення ст. 121 ГПК України правом 
суду скасовувати відстрочку/розстрочку виконання при наявно-
сті обґрунтованих на те вимог стягувача або боржника [4].  
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ПОЧЕРК ЯК ОБ’ЄКТ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 

 
Під час вирішення окремих спірних питань чи розсліду-

вання злочинів будь-якої категорії виникає необхідність у ви-
користанні спеціальних знань. Найбільш ефективною формою 
використання таких знань є призначення судових експертиз. 
Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень, яка затверджена Наказом 
Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. Основними 
видами (підвидами) експертизи є: криміналістична: почеркоз-
навча; лінгвістична експертиза мовлення; технічна експертиза 
документів [1]. Почерк, як об’єкт криміналістичної техніки мо-
же розповісти про особливості характеру та мінливості думок 
злочинця. Почерк – індивідуальна манера письма заснована на 
його письмово-руховій навичці система рухів, характерний 
стиль виконання якої-небудь роботи [2].  

Писемність має довгу історію свого розвитку, що нарахо-
вує понад п’ять тисяч років. У процесі еволюції сформувалося 
чотири типи письма: піктографічне (малюнкове із зображен-
ням тварин чи явищ природи, таких як день, ніч, дощ); ідео-
графічне (у вигляді символічних знаків, кожен із яких мав одне 
значення); складове (із окремо складених букв чи знаків); літе-
ратурно-звукове (або буквено-звукове). Останнє є найпошире-
нішим сьогодні. З появою та поширенням писемності з’явились 
і пов’язанні з нею правопорушення, зокрема при оформленні 
документів, а з ними зародилась експертиза письма. Почеркоз-
навча експертиза пройшла чотири етапи розвитку: каліграфіч-
на експертиза; прикметно-описова експертиза (сигналітичний 
метод); графометрія; графологія, серед яких панівними були: 

1. Каліграфічна експертиза – зводився лише до виявлен-
ня подібності чи розбіжностей зовнішнього виконання окре-
мих літер у рукописах, що порівнювалися. 
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2. Графометрія – це вимірювання почерку. Цей метод за-
пропонував французький криміналіст Е. Локар. Графометричне 
дослідження зводилося до вимірювання та порівняння низки 
величин у порівнюваних почерках. Тобто експерт визначав ві-
дносні величини малих букв, напрямок рухів, абзаци, інтервали 
між літерами й словами. Позитивним же набутком цього мето-
ду стала розробка деяких особливостей почерку, зокрема роз-
міру, розгону, розмаху, зв’язності, нахилу тощо. 

3. Графологія – це вчення про розпізнання за почерком 
характеру людини. 

Перша робота з графології була написана італійським лі-
карем К. Бальді у 1622 р. і називалася «Про способи пізнання 
життя, характеру та особистих рис людини за письмом».  

Наведемо деякі графологічні приклади: 

 ознака «спрямованість рядків»: рядки, які йдуть вгору, 
свідчать про гарячковість, енергійність, прагнення до влади; 
рядки, що спускаються донизу характеризують людину як фі-
зично і морально слабку; 

 нахил літер: літери нахилені праворуч свідчать про 
чутливість, і ця риса проявляється тим сильніше, чим більший 
нахил. Почерк без нахилу відповідає холоднокровній людині; 

 зв’язність почерку: зв’язок літер між собою вказує на 
зв’язність ідей, послідовність викладу думок, розсудливість 
у  своїх діях; 

 відривчастий почерк: свідчить про поетичний або ху-
дожній характер. Правильність літер говорить про спокійний, 
врівноважений характер; 

 стислий почерк: вказує на схильність до економії, бе-
режливості, чим більш стислі літери, тим сильніше виражені ці 
схильності; 

 наявність штрихів над буквою «т» і під буквою «ш» – 
свідчить про акуратність виконавця рукопису; 

 виконання букви «ш» як букви «т», а букви «и», як бу-
кви «п» – вказує на брехливість та лицемірство тощо. 

З наукової точки зору, роботи сучасних графологів ви-
кликають значний інтерес, оскільки сучасна графологія не 
тільки вдосконалює підходи до аналізу почерку, а й широко 
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використовує дані інших наук: медицини, математики, психо-
логії, філології, фізіології тощо. Так, експерт почеркознавець 
А.  Кафнер у 1935 р. після вивчення 35000 підписів, на підставі 
мікродосліджень штрихів у літерах дійшло в висновку про без-
посередній зв’язок між раковим захворюванням і почерком з 
точністю до 97%.  

У США понад 500 фірм використовують аналіз почерку 
для визначення професійних якостей людини, яку приймають 
на роботу чи яка просувається по службі. У Німеччині, Данії, 
Франції бізнесові структури теж використовують графологію 
для визначення професійної придатності[3]. 

Саме комплексне дослідження почерку й писемного мов-
лення видається найбільш ефективною формою встановлення 
автора й виконавця письма. Л. Ю. Ароцкер свого часу писав, 
що  завдання експерта полягає в тому, аби витягти з почерку 
(й  письма в цілому) максимальний обсяг інформації, корисної 
для розслідування й судового розгляду [4]. 

На сьогодні почерк є об’єктом дослідження не тільки 
криміналістів, судових експертів, а й медиків, психологів та ін-
ших спеціалістів.  

Наприклад, вплив перевантаження та стан невагомості 
вивчається у космічній медицині за допомогою почерку. Однак, 
як і раніше, основним завданням експертизи письма залиша-
ється встановлення виконавця рукописного тексту (підписів), 
які розв’язуються у процесі криміналістичного ідентифікацій-
ного дослідження письма та почерку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Ідеали верховенства права, законності та гуманізму де-

далі частіше застосовуються не лише як загально-правові заса-
ди та керівні положення, що регламентують діяльність праців-
ників правоохоронної системи, але і як одні з найвищих цінно-
стей демократичного європейського суспільства. 

На шляху становлення та розвитку правоохоронна сис-
тема зазнала чимало змін та реформувань, проте не зважаючи 
на трактування основних завдань правоохоронців, найважли-
вішими цінностями що знаходились під захистом працівників 
органів Національної поліції України є і залишаються життя, 
здоров’я, честь та гідність людини і громадянина. Ті основопо-
ложні права і невід’ємні свободи, що є незмінною ознако демо-
кратичної, сильної та незалежної держави. 

Відповідно до позиції П. П. Михайленка, суспільно-полі- 
тичні перетворення, які відбуваються в нашій державі, консти-
туційне реформування, стратегічна лінія на розбудову правової 
держави визначають необхідність докорінної зміни відносин 
між міліцією та громадянами. Протягом тривалого періоду на-
шої історії міліція сприймалася громадськістю як репресивний 
державний орган. 

Ідля цього, на жаль, були певні підстави, адже акцент 
у  діяльності міліції робився на захисті державних інтересів, 
що  було закріплено й у нормах кримінального права. Охорона 
ж законних прав та інтересів людини вважалася другорядним 
питанням, що певною мірою призводило до відчуженості у від-
носинах між міліцією та суспільством [1, с. 16]. 

Сьогодні перед МВС України стоїть важливе завдання пе-
реходу на правоохоронне (його ще іменують поліцейське) об-
слуговування громадян, втілення в життя принципу «поліція 
для народу».  
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Водночас актуальне для сучасного розвитку ОВС України 

питання щодо перейменування міліції в поліцію П. П. Михайле-

нко порушував у статтях «Міліція чи поліція? Поліція!» 

(2004  р.) та «Поліція чи міліція?» (2006 р.), де, поряд із викла-
дом аргументів доречності такого перейменування, науковець 

аналізує правові акти, що закріплювали офіційну назву «полі-

ція», «міліція», «державна варта», «народна міліція», «державна 
жандармерія» в період українського державотворення 1917–

1920 рр. [2, с. 99]. 

Своєю чергою, до правового забезпечення ОВС можна  

зарахувати не лише Конституцію, як основний закон держави, 
та Закон України «Про Національну поліцію», що став наслід-

ком глобального реформування системи МВС, але й постанови 

Верховної Ради України, відомчу нормативну базу (наприклад: 
Положення Про проходження служби) [3]. 

Так як процес реформування стосується не лише поліції, 

як органу державної виконавчої влади, але й нормативних до-
кументів, що регулюють його діяльність, то змінюється та оно-

влюється й нормативна база ОВС, яка в свою чергу направлена 

на підтримку так званих європейських принципів додержання 

законності.  
Тобто з огляду на новостворені нормативно-правові  

документи, можна зробити висновок, що діяльність органів 

Національної поліції повинна бути спрямована виключно на 

службу суспільству шляхом забезпечення прав і свобод люди-

ни, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки  

і  порядку. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  

ОБ’ЄКТА ПРАВА 
 

Проблема визначення поняття об’єкту цивільних право-
відносин, незважаючи на її тривалу досліджуваність, продовжує 
залишатися з найбільш актуальних проблем сучасної цивілісти-
ки. Вивчаючи цивільні правовідносини, слід з’ясувати не лише 
фактичні зв’язки між суб’єктами права, які під впливом правових 
норм набувають юридичної форми, а необхідно включити до 
сфери розгляду також матеріальні та духовні блага, на які спря-
мовані правовідносини, і за допомогою яких задовольняється 
інтерес уповноваженої особи, – об’єкти правовідносин.  

Традиційно об’єкти суспільних відносин включаються до 
кола елементів соціальних зв’язків нарівні з їх суб’єктами та 
змістом [1, с. 202–217]. Проте. на думку деяких науковців, таке 
розуміння елементів не співпадає з теорією структур в її сучас-
ному її стані, оскільки цивільне правовідношення утворюють 
лише права і обов’язки суб’єктів цивільного права [2, с. 101]. 
Така позиція, безумовно, заслуговує підтримки, оскільки у про-
тивному випадку може скластися уявлення, що суб’єкт і об’єкт 
виступають в якості складової частини самого суспільного  
відношення. В юридичній літературі справедливо відзначало-
ся, що хоча з того, що суб’єкт і об’єкт не входять до складу ци-
вільних правовідносин у якості його елементів, це не означає, 
що цивільні правовідносини є безсуб’єктними і безоб’єктними. 
Цивільні правовідносини виникають тільки між людьми 
(об’єднаннями людей) з приводу тих чи інших благ майнового 
або не майнового характеру, а тому вони завжди і безумовно 
є  як суб’єктивними, так і об’єктивними. Без суб’єкта і об’єкта 
цивільні правовідносини неможливі. 

Питання про те, що з оточуючого нас світу слід включити 
до категорії об’єктів цивільних правовідносин, і досі зали- 
шається суперечливим. Однією з найпоширеніших точок зору 
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є  концепція блага як об’єкта цивільних правовідносин [3, с. 4; 
4,  с. 333]. На думку її прихильників, можна виділити наступні 
основні групи об’єктів цивільних правовідносин: речі; резуль-
тати дій, які можливо відділити від поведінки зобов’язаної  
особи (наприклад, результати робіт у підрядних відносинах) 
або невідокремлювані від нього (наприклад, послуги по збері-
ганню); продукти творчої діяльності; особисті немайнові блага. 
Головна перевага цієї концепції полягає у тому, що вона дозво-
ляє вийти за межі юридичної форми правовідносин, пов’язати 
її з майновими і немайновими благами – засобами задоволення 
визнаних законом потреб суб’єктів цивільного права. Крім то-
го, дана концепція дозволяє вирішувати і спеціально-юридичні 
проблеми: визначати правовий режим речей, способи забезпе-
чення якості продукції і т. д. 

Проте, проблемним для даної концепції є питання про 
«безоб’єктність» деяких правовідносин. Так, наприклад, що при 
договорі підряду права і обов’язки сторін виникають раніше 
створення речі, а це означає, що права та обов’язки певний  
період часу залишаються без об’єкта. Однак, відсутність речі 
у  момент укладення договору не означає, що дане правовід-
ношення є безоб’єктним, а отже, виникає без належного для 
цього приводу. Речі не є єдиним об’єктом цивільних правовід-
носин. І у договорі підряду обов’язок виконання роботи відно-
ситься до змісту даного правовідношення, об’єктом якого є ре-
зультат діяльності підрядника [5, с. 152]. Проте, якщо дотриму-
ватися логіки такого міркування, то доведеться визнати, що 
у  момент укладення договору підряду немає і результату 
дій  зобов’язаної особи, а є лише відповідний «привід». Саме 
тому, мабуть, багато прихильників даної концепції під об’єк- 
тами розуміють все те, з приводу чого складається правовий 
зв’язок між особами. 

Згідно іншої точки зору, під об’єктом цивільних право-
відносин слід розуміти як блага, так і дії [6, с. 44]. Основна  
відмінність від попередньої точки зору полягає у розумінні 
об’єктів зобов’язальних відносин. Місце результатів дій їх уча-
сників займають в останньому випадку самі дії зобов’язаної 
особи. Головним недоліком цієї концепції, як і теорії об’єкту-дії, 
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у правознавстві справедливо визнають те, що дії суб’єктів пра-
ва являють собою не об’єкт, а матеріальний зміст правовідно-
син. Зокрема зазначається, що при розгляді правовідносини як 
єдності юридичної форми і матеріального змісту, коли особли-
во виділяється матеріальний зміст правовідношення (вольова 
поведінка людей), знову повертатися до поведінки людей при 
характеристиці об’єкта немає ніякої потреби [4, с. 332]. Крім 
того, зазначена позиція у принципі не знімає й питання про 
безоб’єктні правовідносини, оскільки дії сторін пов’язані в ос-
новному з їх реалізацією, що є лише однією зі стадій існування 
правовідношення. 
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МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
ПІД ЧАС ПРИДБАННЯТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 
 

На сьогоднішній день майже кожний третій робить поку-
пки через мережу Інтернет. Питання полягає в тому, наскільки 
це безпечно, тобто які є гарантії того, що покупець не буде об-
манутим, купуючи, по-суті, «кота в мішку»? Відносини, що ви-
никають між покупцем і продавцем товарів, робіт та послуг 
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в  Інтернеті регулюються положеннями ЦК України та Закон 
України «Про захист прав споживачів» від  12.05.1991 (далі – 
Закон). Пункт 8 ст. 1 Закону купівлю-продаж товарів в Інтерне-
ті відносить до договорів, укладених на відстані.  

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону перед укладенням дого-
ворів на відстані продавець (виконавець) зобов’язаний надати 
споживачеві (покупцю) інформацію про: найменування про-
давця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийн-
яття претензії; основні характеристики продукції; ціну, вклю-
чаючи плату за доставку, та умови оплати; гарантійні зо-
бов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремон-
том продукції; інші умови поставки або виконання договору; 
мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періоди-
чні поставки продукції або послуг; вартість телекомунікацій-
них послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу; 
період прийняття пропозицій; порядок розірвання договору. 
Якщо споживачу не надано наведені вище відомості, Інтернет-
магазин повинен підтвердити замовлення письмово або за до-
помогою електронного повідомлення. Таким повідомленням є 
інформація, яку споживач може у будь-який спосіб відтворити 
або зберегти в електронному вигляді (п. 10 ст. 1 Закону). 

Правочин вважається укладеним, коли Інтернет-магазин 
письмово підтвердить інформацію. Про те, що покупець визнає 
правочин, свідчить надходження від нього оплати або листа, 
у  якому він погоджується придбати товар. 

Продавець повинен поставити споживачеві товар не піз-
ніше 30 днів з моменту одержання згоди споживача на укла-
дення договору. У разі неможливості виконання договору через 
відсутність замовленого товару продавець повинен негайно 
повідомити про це споживача, але не пізніше 30 днів з моменту 
одержання згоди споживача на укладення договору.  

Споживач має право розірвати укладений на відстані до-
говір шляхом повідомлення продавця про це протягом 14 днів 
з моменту підтвердження інформації або з моменту одержання 
товару чи першої поставки товару. У разі розірвання договору, 
споживач повинен повідомити продавця про місце, де продук-
ція може бути повернена. Будь-які витрати, пов’язані з повер-
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ненням продукції, покладаються на продавця. Продавець по-
винен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з повернен-
ням продукції. 

У разі ненадання продавцем документа або підтверджен-
ня інформації споживач повідомляє його про недійсність дого-
вору. Продавець протягом 30 днів з моменту одержання такого 
повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти 
та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв’язку з по-
верненням продукції. 

Для здійснення права на розірвання договору споживач 
повинен зберігати одержану продукцію у незміненому стані. 
Знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося 
не з вини споживача, а також зменшення вартості продукції 
внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки продукції 
не позбавляє споживача права на розірвання договору. 

Якщо всупереч вимогам закону протягом установлених 
строків продавець не здійснює повернення сплаченої суми 
грошей за продукцію у разі розірвання договору, споживачеві 
виплачується неустойка в розмірі 1 % вартості продукції за ко-
жний день затримки повернення грошей. 

Таким чином, для того, щоб убезпечити себе при прид-
банні товарів та послуг у мережі Інтернет доцільно дотримува-
тись наступних правил: 1) потрібно намагатись використову-
вати для розрахунків кредитні картки, які забезпечать більш 
досконалий захист від несанкціонованих покупок. Поширений 
метод захисту грошей на картковому рахунку від Інтернет-
шахраїв – це встановлення ліміту на розрахунки карткою в Ін-
тернеті; 2) потрібно завжди перевіряти чи надійний Інтернет-
магазин і компанія; 3) потрібно зберігати квитанції після поку-
пки, бо вони підтверджують факт придбання товару, і бути пи-
льними при виборі товару. Навіть якщо було здійснено невдалу 
покупку свої права відстояти можна. Наприклад, відповідно до 
Закону товар можна повернути протягом 14 днів із моменту 
покупки, якщо його не використовували, упаковка не пошко-
джена і наявні чеки. Чим більше буде збережено документаль-
них доказів, тим більше буде шансів для того,щоб відстояти 
свої права, якщо вони будуть порушені. 
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ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ  

У ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  
ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Любити дітей – це і курка 

вміє. А ось вміти виховувати їх – 
це велика державна справа, що 
вимагає таланту і широкого 
знання  життя. 

(М. Горький) 

 
Прийняття в 2012 році нового Кримінального проце- 

суального кодексу України (далі КПК) продовжило процес  
адаптації діючого українського кримінального процесуального 
законодавство до міжнародних стандартів, зокрема в сфері до-
судового розслідування за участю неповнолітніх.  

Враховуючи суспільну небезпечність корисливих та на-
сильницьких правопорушень, вчинених неповнолітніми особа-
ми, а також моральну складову участі такої особи у слідчих  
(розшукових) діях, новий КПК встановлює низку гарантій, 
та  водночас обмежень стосовно даних «специфічних»  
учасників.  

Насамперед це особливості проведення допиту неповно-
літнього підозрюваного, який може проводитись за обов’яз- 
кової участі як захисника, так і психолога чи педагога, а також 
обмеження щодо проведення цієї слідчої (розшукової) дії у часі 
(не більше 1 година безперервно, не більше 2 годин на день), 
крім того КПК регламентує процедуру проведення допиту 
у  режимі відео конференції, для забезпечення особистої безпе-
ки такого учасника, а також його морального здоров’я.  

Не менш важливим аспектом також є неможливість за-

стосування приводу неповнолітніх свідків. Тому слід сказати 

що законодавець врахував психічний, фізичний та розумовий 
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стани неповнолітніх та встанови більш м’які умови їх участі 

у  кримінальному провадженні.  

Проте, все ж таки існує безліч протиріч, та «болючих» 

моментів при проведенні слідчих (розшукових) дій за участю 
неповнолітніх.  

Дослідженню даної проблематики присвятили свої праці 

такі вчені, як Є. Г. Коваленко, Б. Б. Булатова, А. І. Дольова, 
В. В.  Єгупов та інші. 

Отже, найбільш розповсюдженою слідчою (розшуковою) 

дією, яку проводять слідчі під час досудового розслідування 

відносно неповнолітніх, є допит. Для проведення даної слідчої 
(розшукової) дії, як і для проведення інших, згідно ст. 227 

КПК  залучається законний представник, педагог, психолог 

або  лікар.  
Разом з тим, у практичній діяльності слідчих підрозділів 

виникають розбіжності під час залученні психолога, або педа-

гога, адже одна частина практичних працівників вважає що 
це  повинна бути знайома особа неповнолітнього, а інша – 

що  участь незнайомої особи є більш ефективною.  

На думку Є. Г. Коваленко, абсолютно незвичний та див-

ний для неповнолітнього антураж публічного судового допиту 
пригнічує його, заважає зосередитися та зрозуміти, що від ньо-

го хочуть та що він повинен говорити [3, с. 632].  

Таким чином для проведення допиту неповнолітнього 

свідка, чи потерпілого доцільно запрошувати педагога, який 

навчав його, або займався його вихованням.  

Щодо допиту неповнолітнього підозрюваного, то існує 
ряд факторів, таких як страх перед знайомим, невпевненість та 

інші психологічні чинники, що зможуть негативно вплинути на 

встановлення істини у провадженні. Для проведення слідчої 

(розшукової) дії у другому випадку можливе запрошення педа-

гога, психолога, лікаря, незнайомого з неповнолітнім підозрю-

ваним. 

Доцільним також є залучення до матеріалів провадження 
документів, які посвідчують освіту педагога, щоб під час судо-

вого розгляду не виникало питань про відповідність слідчої 
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(розшукової) дії, та доказів отриманих в результаті її прове-

дення. Важливо також обмежити право оперативних працівни-

ків опитувати неповнолітніх свідків, адже набагато ефективні-

шим моментом буде співпраця слідчого, який звик працювати з 
даним колом суб’єктів. 

Наказом МВС України № 1176 від 19 грудня 2012 року, 

встановлюються можливість використання «зеленої кімнати». 
Методика «зеленої кімнати» – це методика проведення ін-

терв’ювання дитини, яка потерпіла або стала свідком злочину, 

з урахуванням її психофізіологічних властивостей [4].  

Негативним моментом залишається те, що з неповно- 
літніми працюють слідчі, які не завжди мають відповідний  

досвід, навички спілкування з такими учасниками, а також 

не  завжди знають як правильно повестись в тій, чи іншій  
ситуації. 

Лише правильне здійснення досудового розслідування, 

з  дотриманням правил Кримінального процесуального ко- 
дексу,та міжнародного законодавства допоможе нам вихо- 

вувати та виправляти ті недоліки, які були уже допущенні 

у  вихованні такого кола «специфічних суб’єктів» а також  

допоможе у майбутньому співпрацювати з органами Націо- 
нальної поліції. 
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ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Побудова демократичної, соціальної, правової держави 

Україна 1 серед форм і методів управління процесами органі-
зації й функціонування даної системи органів ставить на перше 
місце саме правові засоби як такі, що найбільш гуманні і відпо-
відають практиці поступового руху держави в цивілізоване сві-
тове співтовариство. Державне регулювання, як зазначає відо-
мий вчений в галузі управління О.М. Бандурка, повинно здійс-
нюватись насамперед шляхом правового визначення консти-
туційних та інших законодавчих засад цієї діяльності, її страте-
гії, основних напрямків і завдань на певний період, забезпе-
чення за допомогою права реальної координації зусиль усіх 
державних структур, а також відповідних громадських форму-
вань та органів місцевого самоврядування, які мають свою 
компетенцію в питаннях підтримки правопорядку на території 

обслуговування 2, с. 77. 
Характеристика нормативного забезпечення, правового 

регулювання як найважливіший засіб управління в Національ-
ній поліції повинна відбуватись через призму таких вихідних 
понять у теорії управління, як «об’єкт управління» і «суб’єкт 
управління». 

В узагальненому вигляді об’єктами управління вважа-
ються людина і її праця. Поряд з людиною та її працею 
об’єктом управління виступають також різні соціальні чи соці-
ально-виробничі спільності, наприклад, організація, регіон, га-
лузь, країна. З-поміж цих об’єктів найбільшою цілісністю, яка 
відображає абсолютно всі сторони життя людини, характери-
зується суспільство, розглядуване як єдиний соціальний орга-
нізм. До того ж, якщо соціальне управління розуміти як «свідо-
му, планомірно організовану, систематичну взаємодію суб’єкта 



- 96 - 

і об’єкта управління з метою впорядкування останнього, збе-
реження його якісної визначеності й розвитку», то об’єкт 
управління слід розглядати в двох взаємопов’язаних аспектах: 
елементно-структурному і функціональному. Зміст елементно-
структурного аспекту управління складають люди, трудові чи 
службово-трудові колективи, територіальні, етнічні та інші 
спільності, а функціонального – діяльність, поведінка людини 

і  соціальних груп в їх найширшому розумінні 3, с. 332. 
Органи системи Міністерства внутрішніх справ, як об’єкт 

управління в сфері правоохоронної діяльності держави, мають 
поряд із соціальною природою також юридичну. Таким чином, 
юридичний аспект даного об’єкта управління повинен знайти 
своє місце у відповідному визначенні. Тому Національна полі-
ція являють собою такий виокремлений із соціального середо-
вища організаційно оформлений комплекс діяльності людей, 
функціонування й розвиток якого можливий лише за умов його 
ефективного системного правового регулювання. 

Будь-який об’єкт управління піддається упорядковуючо-
му впливу з боку суб’єкта управління. «Суб’єкт соціального 
управління – це організаційно оформлені спільності людей, 
сформовані ними органи управління, керівний склад (в тому 
числі на персональному рівні), які наділені управлінськими 

функціями та здійснюють управлінську діяльність» 4, с. 36. 
Отже, об’єкт управління і суб’єкт управління мають багато за-
гального між собою. По-перше, це соціальні чи соціально-
організаційні утворення. По-друге, ці особливі інституції необ-
хідно досліджувати в елементно-структурному й функціональ-
ному аспектах. По-третє, організаційно-структурна і функціо-
нальна побудова суб’єкта і об’єкта управління в основному від-
бувається за допомогою нормативного забезпечення. Відмін-
ності ж між об’єктом і суб’єктом управління полягають, насам-
перед, в їх цілях і завданнях.  

Таким чином, з огляду на об’єктивну взаємозалежність 
об’єктів і суб’єктів управління в органах Національної поліції їх 
можна порівняти з взаємодією керуючої та керованої систем, 
які підтримують своє функціонування за рахунок прямих і зво-
ротніх зв’язків поміж ними. До керуючої системи відносяться 



- 97 - 

всі елементи, які забезпечують процес управління, тобто про-
цес цілеспрямованого впливу на керовану систему. Активний 
компонент керуючої системи – суб’єкт управління, працівники, 
які виконують функції управління. Керуюча система має певну 
організаційну структуру управління, управлінський персонал 
і  технічні засоби. Водночас, слід мати на увазі й те, що «кожна 
соціальна система є і суб’єктом (стосовно нижчих органів), 
і  об’єктом (для вищих органів) управління». 
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ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ  

НЕПОВНОЛІТНІМИ 

 
Серед величезного розмаїття суспільних відносин врегу-

льованих законодавством нашої держави, можна виділити сфе-
ру досить складних людських відносин, а саме шлюбні відно-
сини неповнолітніх, що засновані на укладенні шлюбу.  

Відповідно за заявою особи, яка досягла шістнадцяти  
років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, 
якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (ч. 2 ст. 23 
СКУ) [1]. 
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Життя кожної людини починається в сім’ї, а законодав-
ство регулює порядок її створення. Право на шлюб закріпила 
Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю 
ООН 10 грудня 1948 р. У ст. 16 говориться, що жінки і чоловіки, 
які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень 
за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і за-
сновувати родину [2, с. 121]. 

Оскільки шлюб зумовлює статеві стосунки, одним із ком-
понентів шлюбного віку є досягнення статевої зрілості, яка має 
зовнішні та внутрішні (фізіологічні) прояви. Досягення шлюб-
ного віку характеризується й іншими ознаками: психологічним 
усвідомленням особою наслідків статевого життя, душевною, 
фізичною та економічною готовністю до виконання дуже важ-
ливих і водночас соціальних функцій: функцій чоловіка, дру-
жини, батька, матері [2, с. 125]. 

Проте звернімо увагу на ч. 2 ст. 23 СКУ, яка встановлює, 
що за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішен-
ням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде вста-
новлено, що це відповідає її інтересам. Недоліком цієї статті 
є  те, що в ній не зазначені підстави зменшення шлюбного віку. 
У юридичній практиці такими підставами найчастіше є: фактич-
не створення сім’ї, вагітність і народження дитини. Згідно з п. 2 
Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
застосування судами законодавства при розгляді справ про 
право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та 
поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007 р. № 11 заява 
про надання особі, яка досягла 16 років, права на шлюб має ро-
зглядатися судом в окремому провадженні. Спрощений судо-
вий порядок розгляду цієї категорії справ пов’язаний з відсут-
ністю спора про право, і, виходячи з положень чинного законо-
давства та суті цієї категорії справ, можна визначити особливо-
сті такого процесуального розгляду. Заявником у справах про 
надання права на шлюб є фізична особа у віці від 16 до 18 років 
для чоловіків та жінок. У заяві про надання права на шлюб ма-
ють бути викладені обставини, які обґрунтовують відповід-
ність укладення шлюбу інтересам неповнолітньої особи, а та-
кож відомості про особу, з якою заявник бажає зареєструвати 
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шлюб. До заяви додають документи, що підтверджують необ-
хідність набуття права на шлюб (наприклад, свідоцтво про на-
родження дитини, довідку про вагітність) [4, с. 14]. 

Звичайно що на вступ у шлюб впливають самі ж умови 
вступу в шлюб, тобто ті умови, без яких не буде правозгідності 
шлюбу. Правозгідним відповідно до ст. 37 СК є шлюб, який ук-
ладено з дотриманням вимог закону. До випадків неправозгід-
ності шлюбу відносяться: визнання шлюбу недійсним у судо-
вому порядку, а також недійсність шлюбу з підстав, передбаче-
них пунктами 1–3 ст. 39 СК, та подальше анулювання актового 
запису про шлюб органом РАЦСу.  

Взаємна згода на вступ до шлюбу передбачає вільне во-
левиявлення жінки і чоловіка на реєстрацію шлюбу, тобто від-
сутність при цьому будь-якого насильства фізичного або пси-
хологічного, погрози з боку батьків, родичів та інших осіб 
[5,  с.  211]. 

У відповідності з частиною 3 статті 234 Цивільного коде-
ксу України,заява про надання права на шлюб розглядається 
судом у порядку окремого провадження. Однак у Цивільному 
процесуальному кодексі немає відповідної глави, у якій визна-
чалися б процесуальні особливості розгляду цих справ. Тому 
суд повинен керуватися загальними законодавчими правила-
ми, а в разі їх недостатності застосовувати аналогію права 
[6,  с.  111]. 

Відповідно до засади розумності, яка має лежати в основі 
не лише матеріального, а й процесуального законодавства, про 
подання заяви щодо надання права на шлюб суд має повідоми-
ти батьків, інших законних представників, оскільки вони зо-
бов’язані захищати дитину, а отже мають володіти інформаці-
єю про її життєві наміри. Однак заперечення батьків, усинов-
лювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків- 
вихователів не може бути підставою для відмови у задоволені 
такої заяви [6, с. 115]. 

Створення сім’ї є важливим кроком особливо у юному ві-
ці, але всі неповнолітні бажають створити свій осередок любові 
і  затишку. Саме тому сучасне законодавство, яке регулює  
відносини у сім’ї повинно не абияк сприяти кожному громадя-
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нину. Держава Україна повинна усвідомити, що в особі підрос-
таючого покоління формується її обличчя, духовне і моральне 
здоров’я народу. Тому в сімейному законодавстві має бути чіт-
ко закріплено та встановлено контроль за його виникненням 
та припиненням.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ  

«ШКОДА», «УПУЩЕНА ВИГОДА» ТА «ЗБИТКИ»  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 
Досить поширеними у судовій практиці при розгляді ци-

вільних справ є поняття «шкода» і «збитки», однак у значній 
кількості джерел, у тому числі наукових, тлумачяться ці понят-
тя по-різному, що викликає неоднакове застосування норм  
матеріального права. Проблеми розмежування даних понять 
досліджували В. П. Грибанов, М. М. Агарков, О. С. Іоффе, 
Я. М.  Шевченко, М. І.  Брагінський, В. В. Вітрянський, І. Б. Нови-
цький, Г. Ф.  Шершеневич та інші. 
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Майнова шкода – це будь-яке зменшення чи знищення 
майнового суб’єктивного права, охоронюваного законом інте-
ресу чи майнового блага, що спричиняє втрати у потерпілого. 
Від поняття «майнова шкода» слід відрізняти поняття «майно-
ві збитки», які є економічним (вартісним, грошовим) еквівале-
нтом завданої майнової шкоди. Так, у науковій літературі за-
значається, що збитки мають подвійну правову природу, адже 
вони є економічною і юридичною категорією. Проте не будь-
які економічні (майнові) збитки набувають ознак юридичної 
категорії. Економічні збитки – це негативні наслідки у формі 
зменшення майнових благ, не обумовлені діяльністю фізичних 
чи юридичних осіб, за настання яких не наступає примусовий 
обов’язок третіх осіб їх відшкодувати чи компенсувати. Юри-
дична категорія збитки складається лише з тих, які виникають 
внаслідок порушення у межах цивільних чи інших правовідно-
син, уповноважений учасник яких має право вимагати від зо-
бов’язаної особи відшкодування таких збитків. 

Збитки складаються з двох частин – вже виникле і май-
бутнє зменшення майна потерпілого. Ці складові називають 
реальними збитками і втраченою вигодою. Реальні збитки 
включають в себе витрати, яких особа, чиє право порушено, 
зазнала або зазнає для відновлення порушеного права внаслі-
док знищення або пошкодження її майна. 

Втрачена вигода включає в себе неотримані доходи, які 
потерпілий отримав би за звичайних умов цивільного обороту, 
якщо б його право не було порушене. Фізичні чи юридичні осо-
би, право яких порушено, досить рідко стягують з боржників 
упущену вигоду. Це пов’язано передусім з тим, що більшість 
кредиторів не обізнана з порядком її вирахування. В таких ви-
падках постраждалій стороні доводиться покривати збитки за 
рахунок власних ресурсів. Тому розуміння цієї проблеми є дуже 
важливим не тільки для людей безпосередньо пов’язаних з на-
укою права, а і для всіх громадян України. 

Поняття збитків включено також до положень ст. 224  
Господарського кодексу України. Під «збитками» розуміються 
витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошко-
дження її майна, а також не одержані нею доходи, які управне-
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на сторона одержала б у разі належного виконання зо-
бов’язання або додержання правил здійснення господарської 
діяльності другою стороною». Крім того, в ГК України поняття 
«не одержані доходи» і «неодержаний прибуток» у контексті 
відшкодування завданих збитків, ототожнюються. Отже, ви-
значення ЦК і ГК України поняття «реальні збитки» не збі- 
гаються. Так, в ст. 22 ЦК мова йде про упущену вигоду, а в 
ст.ст.  224, 225 ГК України – про неодержані доходи, втрачену 
вигоду, неодержаний прибуток. Положення ст. 22 ЦК дозволя-
ють особі вимагати відшкодування витрат, фактично вже нею 
понесених, та присудження коштів для покриття майбутніх 
витрат для виправлення недоліків речі, її ремонту тощо. Нато-
мість норми ГК України не дають гарантій відшкодування зби-
тків у формі майбутніх витрат на відновлення порушеного 
права, адже ч. 2 ст. 224 ГК України дозволяє стягувати з поруш-
ника лише ті витрати, які «зроблені управненою стороною». 

Правильне розуміння упущеної вигоди виражається в її 
оцінці відповідно до реального обороту, а не здогадів про мож-
ливий дохід, тому не слід ототожнювати упущену вигоду та 
втрату можливості. Для встановлення упущеної вигоди необ-
хідним є доведення факту отримання вигоди із схожих зо-
бов’язань у відповідний період часу в минулому з врахуванням 
ринкових змін (в тому числі попиту, цін, збільшення кількості 
суб’єктів, які надають послуги, тощо). Такий дохід не повинен 
бути абстрактним, адже для відшкодування упущеної вигоди 
повинні враховуватись заходи, вжиті для її отримання. 

Слід відзначити відсутність у цивільному законодавстві 
України норм, які б передбачали конкретні негативні майнові 
наслідки для зарахування їх в категорію упущеної вигоди. На 
підставі аналізу матеріалів судової практики розгляду спорів 
з  договорів купівлі-продажу стверджується, що у разі спричи-
нення неотриманого доходу недопоставкою сировини або ком-
плектуючих виробів, розмір такого доходу має визначатися 
виходячи з вартості (а не ціни) реалізації готової продукції, пе-
редбаченої договорами з покупцями, зменшеної на суму варто-
сті недопоставленої сировини або комплектуючих, транспорт-
них витрат заготівельників та інших витрат, пов’язаних з ви-
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робництвом товарів. При цьому, як нам вважається, одержана 
внаслідок такого підрахунку сума упущеної вигоди може бути 
зменшена, якщо судом буде встановлена наявність такої ж си-
ровини, що залишилося у покупця від попередніх поставок. При 
встановленні розміру упущеної вигоди позивач має довести 
наявність у нього договірних відносин з третіми особами на 
реалізацію їм продукції. 

Підводячи підсумок вищевказаному, можна зробити ви-
сновок про те, що поняття «шкода» є більш ширшим і охоплює 
поняття «збитки». 

 
 

Ю. Ю. Гошуляк 
(Дніпропетровський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЖІНКАМ 
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

 
Для демократичної держави, яка прагне забезпечувати 

права та свободи людини, відмова від смертної кари є необхід-
ним кроком на шляху становлення правової держави. Упро-
довж 1990–2000 років в Україні смертна кара існувала «як ви-
няткова міра покарання» у вигляді розстрілу. Спочатку на ви-
конання таких вироків було накладено мораторій. Смертна ка-
ра встановлювалася за особливо небезпечні злочини проти 
держави, проти життя, правосуддя, за воєнні злочини (в умовах 
воєнного стану чи бойової обстановки). Рішенням Конститу-
ційного Суду України № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 року ви-
знано, що смертна кара суперечить Конституції України [1]. 
Остаточно як вид покарання її скасовано у 2000 році. Кримі- 
нальним кодексом України 2001 року вже не передбачено  
смертної кари як одного з видів покарання.  

Особливої уваги заслуговує існуюча проблема застосу-
вання довічного позбавлення волі до жінок. Сьогодні в Україні 
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відбувають зазначений вид покарання 23 жінки, що свідчить 
про актуальність даного питання. 

Беручи до уваги, також такий загальновизнаний прин-
цип, як рівність всіх засуджених перед законом не означає, 
що  жінки та чоловіки є рівними в призначенні їм покарання 
та  умов його відбування. Це зумовлено не тільки нормами  
етичного характеру, а й особливостями психологічного та пси-
хофізіологічного розвитку. Численні дослідження довели, що 
у  жінок як правило менший зріст вага, розмір мускулатури, 
об’єм та життєва місткість легенів, відносно слабкіша серцево-
судинна система [2].  

Поряд з цим, порівняно із засудженими чоловіками, у жі-
ночих виправних колоніях України протягом останніх 10 років 
не було жодного випадку масових заворушень, групових непо-
кор та протидії адміністрації колонії. Жінками, засудженими до 
довічного позбавлення волі, на відміну від чоловіків, не скоєно 
жодної спроби втечі з-під варти. Також протягом 2011 року 
в  установах виконання покарань жінками було допущено в чо-
тири рази менше порушень, ніж чоловіками [3]. 

Дослідивши зарубіжний досвід застосування довічного 
позбавлення волі до жінок, зазначимо, що у світовій спільноті 
наявність чи відсутність в країні жінок, до яких було застосо-
вано довічне позбавлення волі є показником рівня жорстокості 
суспільства та гуманності у випадках відсутності таких засу-
джених.  

Так, даний вид покарання не застосовується: 1) до усіх 
жінок (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Молдова, Російська 
федерація, Таджикистан, Узбекистан); 2) тільки до певної кате-
горії жінок, так згідно Кримінального кодексу Вірменії (ч. 2 
ст.  60) довічне позбавлення свободи не призначається жінкам, 
які були в стані вагітності на момент вчинення злочину, за 
який передбачене це покарання, або на момент постановлення 
вироку, яким вони визнані винними у його скоєнні [4]. 

Слід зазначити, що на шляху до євроінтеграції в Україні 
також розпочався процес гуманізації кримінальної відповіда-
льності. Так у Верховній Раді України 03 березня 2015 року  
зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів України» (щодо гуманізації кримі-
нальної відповідальності жінок), в якому пропонується виклю-
чити можливість призначення довічного позбавлення волі  
жінкам, які вчинили злочин [5]. 

Дана гуманізація кримінальної відповідальності жінок є 
не тільки вимогою вже давно існуючих етико-моральних засад 
суспільства та психофізіологічних, й психологічних особливос-
тей жінок, а й підтвердженням існуючої судової практики. Так, 
аналізуючи судові рішення, які внесені до Єдиного реєстру за 
2012–2015 рр., можна констатувати, що більшість корисливих 
злочинів, суб’єктом яких були жінки, були вчинені внаслідок 
соціально-економічної обумовленості, а найбільшу кількість 
серед жіночої насильницької злочинності складають вбивства, 
вчинені жінками на сімейно-побутовому ґрунті, внаслідок про-
вокуючої та незаконної поведінки потерпілого, що ще раз підт-
верджує особливий статус жінок, як суб’єктів кримінального 
правопорушення.  

Тобто, підсумовуючи зазначене вище, можна вважати пі-
дтвердженням необхідності відміни призначення жінкам пока-
рання у вигляді довічного позбавлення волі, та замінити на по-
збавлення волі на певний строк. Останнє сприятиме захисту 
прав та законних інтересів жінок, засуджених до довічного по-
збавлення волі, членів їх сімей, дозволить гуманізувати умови 
їх тримання, що призведе до неухильного додержання принци-
пів Конституції України, вимог Загальної декларації з прав лю-
дини, інших міжнародно-правових актів, що закріплюють між-
народні стандарти поводження з ув’язненими. В той же час, це 
дозволить розвантажити та скоротити чисельність засуджених 
до цього покарання з одночасним забезпеченням безпеки сус-
пільства та держави. 

 
–––––––––––––––––– 
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І. О. Гречан 
(Харківський національний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 

ПІД ЧАС НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Договір про надання медичних послуг укладається між 
споживачем,яким є пацієнт, та виконавцем,в ролі якого виту-
пає медичний заклад. При цьому сам лікар є уповноваженою 
особою, яка безпосередньо надає медичні послуги, перебуваю-
чи у трудових відносинах із медичним закладом. Однак трап-
ляються випадки, коли і сам лікар виступає безпосереднім  
виконавцем (наприклад, приватна медична практику).  

Договір про надання медичних послуг є двостороннім та 
оплатним, про що свідчать обов’язки замовника оплатити пос-
лугу або відшкодувати виконавцю фактичні витрати за дого-
вором про безоплатне надання послуг (ст. 904 ЦК України). Цей 
договір також є консенсуальним, тобто таким, що вважається 
укладеним з моменту досягнення згоди за всіма істотними 
умовами.При цьому згода вважається досягнутою незалежно 
від того, підписаний письмовий договір чи ні (в деяких випад-

https://minjust.gov.ua/ua/news/39250
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54261
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ках достатньо запису в історії хвороби про згоду пацієнта на 
медичне втручання). 

Предметом договору про надання медичних послуг є 
вчинення виконавцем певних дій щодо надання медичних пос-
луг стосовно профілактики, діагностики, лікування, реабіліта-
ції. Особливістю даного договору є неможливість зведення йо-
го до конкретного кола обмежених дій.  

Зміст договору про надання медичних послуг становлять 
права та обов’язки його сторін. Так, пацієнт має права, які при-
таманні йому як споживачу медичних послуг і стороні договору 
про надання медичних послуг: право на інформацію про стан 
здоровя; право на таємницю про стан здоровя;право на належ-
ну якість та безпеку послуг та на належну якість обслуговуван-
ня тощо.  

Договір про надання медичних послуг укладається відпо-
відно до загальних правил вчинення правочинів, передбачених 
гл.  53 ЦК України. Для спрощення договірної роботи більшість 
юристів-практиків користуються так званою блоксхемою, коли 
договір розподіляється на кілька основних блоків: інформацій-
ний; умовний; атрибутивний; ціновий; зобов’язальний. 

1. В інформаційному блоці розміщується інформація 
про  характеристики (властивості та ризики) медичної послуги 
і місце її здійснення, виконавця. Нерідко у договорі виділяється 
преамбула, в якій у доступній для пацієнта формі розшифро-
вуються значення всіх медичних та спеціальних термінів, що 
використовуються у тексті договору. Нерозкриття змісту ме-
дичних термінів може трактуватися як неповне інформування 
споживача, який не є фахівцем у сфері медицини. 

2. В умовному блоці розміщуються основні його поло-
ження: найменування та обсяг послуг, інформація про осіб, що 
залучаються до виконання послуг, про пацієнта чи замовника. 
Тобто інформація, яка зазвичай становить зміст предмета до-
говору. Споживачам надається інформація не тільки про сут-
ність послуги, а й про умови її надання, стандарти якості, гара-
нтійні та інші зобов’язання.  

3. Ціновий блок є одним з найважливіших у договорі. 
Оплата медичних послуг, визначається у кошторисі, яким по 
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суті є план лікування. Замовник зобов’язаний сплатити надану 
виконавцем у повному обсязі послугу після її надання, якщо 
інше не встановлено законом, іншими правовими актами 
або  договором. Медична послуга має вартісний вираз, що від-
різняє її від медичної допомоги. Виконавець не може надавати 
послуги безоплатно, оскільки їх вартість відноситься на його 
збитки, а господарська діяльність задля збитків позбавлена 
доцільності. 

4. У зобов’язальному блоці зазвичай закріплюються ос-
новні обов’язки сторін та відповідальність за їх невиконання. 
Обсяг обов’язків замовника та пацієнта фактично обмежується 
необхідністю сплатити за послуги виконавця, дотримуватися 
рекомендацій лікуючого лікаря та правил внутрішнього роз-
порядку медичного закладу.  

5. Велике значення мають також умови, в яких здійсню-
ються медичні втручання. Пацієнт або замовник готовий пла-
тити додаткові гроші за підвищений рівень комфорту. Сервісні 
(атрибутивні) складові медичного обслуговування також по-
винні бути окремо врегульовані в атрибутивному блоці дого-
вору. Тут може прописуватися не тільки кількість осіб у палаті, 
а й розмір екрана телевізора, наявність телефону, живих квітів, 
додаткове харчування тощо.  

Строк договору про надання послуг встановлюється за 
домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або 
іншими нормативно-правовими актами (ст. 905 ЦК України). 

Окремої уваги заслуговує питання про відповідальність, 
яка може настати у випадку надання медичних послуг.  

У ч. 1 ст. 1196 ЦК України закріплено, що шкода, завдана 
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної 
особи під час виконання нею договірних зобов’язань (договір 
перевезення тощо), підлягає відшкодуванню на підставах, 
встановлених статтями 1166 та 1187 ЦК України.  

Якщо пацієнту завдано шкоду погіршенням здоров’я  
внаслідок надання медичної допомоги чи послуг неналежної 
якості, він може подати позов до суду, в якому просити стягну-
ти на свою користь майнову (збитки) і моральну (немайнову) 
шкоду.  



- 109 - 

Згідно із ч. 1 ст.  1172 ЦК України відповідачами у таких 
справах є медичні установи, які несуть відповідальність за 
шкоду, завдану їхніми працівниками під час виконання своїх 
трудових обов’язків. В  тому разі, якщо шкода завдана лікарем, 
який зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності 
(приватний підприємець) і, маючи ліцензію на медичну прак-
тику, надає медичні послуги у такій якості, відповідальність за 
завдану пацієнтові шкоду несе він сам. 

 
 

Р. М. Грига 
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
IT-ПРАВО:  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
З урахуванням глобалізації соціально-економічних від- 

носин інформаційні технології посідають ключову позицію у 
житті суспільства. На сьогоднішній день більшість українців 
не  уявляє своє життя без інформаційного простору, а саме 
без  різноманітної кількості гаджетів. 

Питання, яке піднімається в даній роботі, чи існує на-
справді в Україні таке поняття, як ІТ-право, що воно в себе 
включає, і чи користується попитом в практичному застосу-
ванні юристами. 

На сьогоднішній день у законодавчому полі не має чітко-
го визначення поняття ІТ, так, зокрема, ІТ розшифровується як 
інформаційно-комунікаційні технології, що, станом на 2016 рік, 
є одним з найбільш важливих чинників стимулювання еконо-
мічного зросту та розвитку громадянського суспільства, зайня-
тості населення, розширення конкуренції і, як наслідок, спри-
яння подоланню «цифрового розриву». 

Що стосується ІТ-права, то з розвитком вищезазначеної 
галузі зростає потреба у кваліфікованих юристах в даній сфері. 
Таким чином, у великих містах України (Києві, Львові та Харко-
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ві) різноманітні юридичні компанії надають послуги для під- 
приємств, що працюють у сфері ІТ простору, а саме: 

– розробка шаблону ІТ-договору з надання послуг (чи 
розробки) програмного забезпечення; 

– драфт ІТ-договору роботи із фізичними особами під- 
приємцями або програмістами; 

– юридичний супровід фрілансерів; 
– адвокатська допомога при обшуку ІТ-компаній, допиті 

програміста чи виклик в органи Державної фіскальної служби; 
– допомога при побудові структури ІТ-компаній; 
– юридичний аудит ІТ-компаній; 
– правовий захист веб-сторінок та контенту; 
– виконання юридичних норм стосовно засобів масової 

комунікації; 
– оформлення авторського права та реєстрація торгової 

марки; 
– юридичне оформлення договору купівлі-продажу сай-

ту (домену) чи бренду; 
– захист торгової марки в мережі Інтернет; 
– правове забезпечення діяльності Інтернет-магазинів; 
– оформлення трудових відносин у сфері ІТ; 
– організація правового захисту інформації; 
– та інші види юридичних послуг притаманних даній 

сфері [1]. 
Більш того, провідні вищі навчальні заклади України здійс-

нюють підготовку юристів в даній сфері на основі сертифікованих 
програм, насамперед такі як, Національний юридичний універси-
тет ім. Я. Мудрого та Український католицький університет. 

Державну політику в сфері ІТ реалізує Агентство з питань 
електронного урядування. Агентство є центральним органом 
виконавчої влади, який відповідає за розвиток ІТ галузі в Укра-
їні, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Мініс-
тра регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому- 
нального господарства; і який реалізує державну політику 
у  сфері інформатизації, електронного урядування, формування 
і використання національних електронних інформаційних  
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ресурсів, розвитку інформаційного суспільства. Завданням, 
якого є створення відповідних планів, обробка та погодження 
проектів нормативних документів щодо розвитку галузі [2]. 

Окрім того, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації є органом дер-
жавного регулювання у сфері телекомунікації, інформатизації, 
користування радіочастотним ресурсом та надання послуг по-
штового зв’язку. У визначеній сфері воно здійснює повнова-
ження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного 
органу та органу державного нагляду (контролю) [3]. 

Центральним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері інтелектуальної власності є Дер- 
жавна служба інтелектуальної власності України, яка розроб-
ляє пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів, орга-
нізовує проведення експертизи заявок на об’єкти права інте-
лектуальної власності, видає патенти на об’єкти права інтелек-
туальної власності, здійснює державну реєстрацію об’єктів 
права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об’єк- 
тів права інтелектуальної власності та ін. [4]. 

Зміни, які відбуваються у соціально-економічній сфері 
суспільства вимагають від простих юристів постійного вдоско-
налення в галузі ІТ-права, яка безумовно потребує кваліфіко-
ваного юридичного супроводу від надання правової допомоги 
під час розробки договорів до захисту інтересів під час досудо-
вого розслідування та судового розгляду. 

 
–––––––––––––––––– 
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В. П. Гринько 
(Дніпропетровський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ  
ТЕОРЕТИЧНОГО АСПЕКТУ 

 
Суспільство в сьогоденні характеризується тим або ін-

шим ступенем організованості, впорядкованості. Це викликано 
необхідністю узгодження потреб, інтересів окремої людини 
і  співтовариства людей (великих чи малих соціальних груп).  

Щоб досягти такого узгодження здійснюється соціальне 
регулювання (цілеспрямований вплив на поведінку людей). 
Регулювання може бути як зовнішнім по відношенню до люди-
ни (хто-то яким-небудь чином впливає на нього), так і внут- 
рішнім (саморегулювання).  

З кожним етапом свого розвитку суспільство винаходило 
різноманітну систему засобів і способів регламентації поведін-
ки людей.  

Засоби відповідають на питання, чим регулюється пове-
дінка людей, а способи – як здійснюється це цілеспрямований 
вплив.  

До засобів соціального регулювання відносять, перш за 
все, соціальні норми: правові (юридичні), моральні, корпорати-
вні, звичаї та ін. Але норма – хоча й основне, але далеко не єди-
ний спосіб впливу на поведінку людей: засобами регулювання 
є також індивідуальні приписи, владні веління, заходи фізич-
ного, психічного, організаційного примусу і т. д. У системі  
соціального регулювання найважливіша роль належить кримі-
нально-правовому. 

Кримінально-правове регулювання являє собою процес 
і  результат упорядкування суспільних відносин, дезорганізо-
ваних фактом вчинення злочинного або зовні схожого на нього 
діяння. За своєю функціональною сутністю таке регулювання – 
не що інше, як специфічний вплив на свідомість, волю, почуття 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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і поведінку суб’єктів, які опинилися у сфері кримінально-
правової політики [1, с. 48]. 

Структуру означеного впливу становить не лише кримі-
нальна відповідальність, а й звільнення від кримінальної від-
повідальності та покарання, примусові заходи медичного та 
виховного характеру, примусове лікування, заохочення за зу-
силля, спрямовані на захист особи, суспільства та держави 
шляхом спричинення шкоди зловмисникам [2, с. 61].  

Крім того, окреме місце серед наведених засобів впливу, 
згідно із Законами України «Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для  
України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 23 тра-
вня 2013 р. № 314-VII [3], та «Про внесення змін до Криміналь-
ного та Кримінального процесуального кодексів України сто-
совно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України» від 18 квітня 2013 р. 
№  222-VII незабаром займуть і заходи кримінально-правового 
впливу, що  можуть бути застосовані до юридичних осіб, та 
спеціальна  конфіскація [4].  

Зазначені заходи кримінально-правового характеру зна-
ходять свій зовнішній вияв у відповідній кримінально-правовій 
нормі.  

Традиційно до структури будь-якої правової норми від-
носяться гіпотеза (в якій зазначається, за яких обставин норма 
вступить у дію), диспозиція (у якій формулюється правило по-
ведінки, права і обов’язки) та санкція (у якій встановлюються 
заходи державного примусу, що застосовуються при її пору-
шенні) [5, с. 88].  

Елементи кримінально-правової норми можна умовно ві-
добразити за такою схемою: «якщо…, то…» [6, 216]. Таким чи-
ном, тільки при паралельній характеристиці і елементів логіч-
ної норми (при якій виявляються державно-примусові власти-
вості права), і елементів норм-приписів (при якій з необхідною 
повнотою розкриваються реальний фактичний зміст кожного 
з  них) забезпечується всебічний аналіз інтелектуально-вольо- 
вого і юридичного змісту норм.  
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Не потрібно тільки абсолютизувати кожний із вказаних 
підходів і уявляти двоелементну або  трьохелементну схему 
у  вигляді єдиної і тільки можливої [6,  с.  217–218]. 

На підставі вищевикладеного вище можна зробити такі 
висновки:  

1) заходи кримінально-правового характеру, будучи реа-
кцією держави на вчинення суспільно небезпечного діяння або 
кримінального правопорушення чи діяння, зовні на нього схо-
жого, знаходять свій вияв у відповідній кримінально-правовій 
нормі;  

2) при з’ясуванні структури кримінально-правової нор- 
ми необхідно виділяти і розрізняти різні підходи до струк- 
тури норми; лише при детальному вивченні характе- 
ристик норм-приписів та логічної норми, можна забезпечити 
всебічний аналіз змісту відповідної кримінально-правової  
норми. 
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ПРАВОВА ОСНОВА ВИРІШЕННЯ  

ТАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 
Актуальність досліджуваного питання визначається тим, 

що діяльність, пов’язана із процесуальними та криміналістич-
ними проблемами проведення слідчих (розшукових) дій під час 
розслідування злочинів різних видів потребує подальшого за-
конодавчого врегулювання та методичного вдосконалення, що 
полягає в розробці нових ефективних засобів протидії злочи-
нам, установлення осіб, які їх вчинили тощо. 

Ст. 91 КПК України визначено перелік обставин, що під-
лягають доказуванню у кримінальному провадженні: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце,  
спосіб та інші обставини вчинення кримінального право- 
порушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримі-
нального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопо-
рушенням, а також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчине-
ного кримінального правопорушення, характеризують особу 
обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 
виключають кримінальну відповідальність або є підставою за-
криття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримі-
нальної відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та 
інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані 
внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або 
є  доходами від такого майна, або призначалися (використову-
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валися) для схиляння особи до вчинення кримінального пра-
вопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечен-
ня кримінального правопорушення чи винагороди за його 
вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, 
у  тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 
виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи зна- 
ряддя вчинення кримінального правопорушення [1, с. 46]. 

Криміналістика як прикладна наука пристосовує перелік 
обставин, які підлягають доказуванню, до типових умов, що 
виникають під час розслідування конкретних злочинів. А отже, 
обставини, які підлягають встановленню (входять до складу 
предмета доказування) у кримінальному провадженні, доціль-
но виокремлювати як тактичні завдання розслідування, що 
формулюються з урахуванням специфіки предмета доказуван-
ня у кримінальних провадженнях і визначають основні напря-
ми розслідування. Тобто криміналістична тактика досліджує та 
оптимізує складний процес вибору і застосування прийомів 
(засобів) вирішення проміжних завдань розслідування злочи-
нів [2, с. 221]. 

Таким чином, під тактичним завданням розслідування 
слід розуміти окреме (проміжне) завдання на шляху вирішення 
певного загального (стратегічного) завдання кримінального 
судочинства, пов’язаного із застосуванням криміналістичних 
засобів, прийомів і методів [3, с. 137]. У багатьох випадках воно 
визначається як питання, що виникло у процесі розслідування, 
яке потрібно вирішувати або слідчому особисто, або за допомо-
гою експерта, інших служб чи осіб. 

Варто зауважити, що у криміналістичній літературі мож-
на зустріти досить багато різноманітних визначень цьому по-
няттю та класифікацію самих тактичних завдань. Не вдаючись 
до дискусії з приводу розуміння змісту цього поняття, нам хо-
тілося б зупинитися на питання наявності правової основи для 
вирішення цих завдань під час розслідування. 

Аналізуючи зміст КПК України, можна сказати, що основ-
не (головне) тактичне завдання розслідування вбачається зі 
змісту ст. 2 «Завдання кримінального провадження», де сказа-
но, що «завданням кримінального провадження є захист особи, 
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суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охо-
рона прав, свобод та законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового розгляду із тим, щоб 
кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притя-
гнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинува-
тий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була 
піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до 
кожного учасника кримінального провадження була застосо-
вана належна правова процедура [1, с. 3]. 

Про конкретні тактичні завдання слід говорити спираю-
чись на положення ст. 91 КПК України, про які ми говорили 
вище. Що ж до специфічних тактичних завдань, то вони є похі-
дними від конкретних та виникають і вирішуються у залежно-
сті від слідчої ситуації та особливостей певного конкретного 
кримінального провадження. 

Оскільки закон визначає, що сторона обвинувачення (слі-
дчий, прокурор) здійснює збирання доказів шляхом проведення 
слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, 
витребування та отримання від органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, установ та органі-
зацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, прове-
дення інших процесуальних дій, передбачених КПК (ст. 93 КПК 
України) [1, с. 47], то можна стверджувати, що саме ці засоби 
і  буде використовувати слідчий для вирішення тактичних за-
вдань. Таким чином, можна зробити висновок, що вирішення 
тактичних завдань як криміналістична категорія має доволі 
ґрунтовну правову основу в першу чергу у вигляді КПК України. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ 

НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Державне регулювання економікою має довгу історію, 
починаючи з періоду раннього капіталізму, коли об’єктом дер-
жавного впливу були ціни, якість товарів, процентні ставки, 
зовнішня торгівля. У сучасних умовах кожна держава здійснює 
державне регулювання національною економікою з різним 
ступенем втручання в економічні відносини. Проте ніхто ніко-
ли не заперечував необхідність виконання державою функції 
регулювання економіки. Сьогодні і правова, і економічна науки 
ще не розробили алгоритму раціонального втручання держави 
у сферу регулювання економічних відносин. Ніхто не може 
встановити, раз і назавжди визначити достатні та необхідні 
межі участі держави в економічному житті країни [2, c. 90–91].  

Засоби державного регулювання господарської діяльнос-
ті сьогодні знайшли своє правове закріплення у ч. 2. ст. 12 Гос-
подарського кодексу України. До основних з них закон ода- 
вець відніс: державне замовлення; ліцензування, патентування 
і квотування; сертифікацію та стандартизацію; застосування 
нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвес-
тиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компен-
сацій, цільових інновацій та субсидій. Умови, обсяги, сфери та 
порядок застосування зазначених засобів, що відображують  
відповідні методи державного регулювання та управління, весь 
час змінюються: регулюючі функції держави то посилюються, 
то, навпаки, характеризуються значним лібералізмом [3]. 

Державне регулювання підприємництва має такі ознаки: 
спрямованість на створення «правил гри» для економічних 
суб’єктів; альтернативність наслідків – стимулювання або 
стримування національного виробництва; структурованість 
системи з огляду на правові, економічні, соціальні форми впли-
ву на підприємницький сектор, і являє собою цілісну системну 
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діяльність держави щодо створення правових, економічних 
і  соціальних передумов та конкретних форм реалізації, необ-
хідних для ефективного функціонування підприємницького 
сектора та координації діяльності його суб’єктів, яка направле-
на на забезпечення розвитку або стримування темпів зростан-
ня національного виробництва згідно з цілями й завданнями 
економічної політики [1, c. 213]. 

Одним з найголовніших інструментів регулювання гос-
подарської діяльності є податкова політика держави. Оподат-
кування відносять до посередніх методів державного регулю-
вання, тобто таких, що ґрунтуються на економічних засобах 
впливу на відносини, які регулюють державні суб’єкти управ-
лінської діяльності.[6, c. 66–67]. 

Одним із видів реалізації Україною державної політики, у 
сфері впливу на суб’єктів господарювання в 2016 році, є про-
грама COSME. COSME – це набір тематичних проектів та про-
грам на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом 
2,3  млрд євро. Доступна для України Програма на 2016 рік 
складається із 25 підпрограм, які класифіковано за трьома  
напрямками: 

• полегшення виходу на зовнішні ринки; 
• поліпшення умов для конкурентоспроможності; 
• формування культури ведення бізнесу. 
Серед цих програм: Європейська мережа підприємств 

EEN, Еразмуз для молодих підприємців, Інтернаціоналізація 
кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до дер-
жавних закупівель та багато інших [5]. 

Наразі державне регулювання підприємництва не є дос-
коналим, тому воно потребує ряд заходів для покращення си-
туації, серед яких: розвиток малого та середнього бізнесу, га-
рантування недоторканості майна, реформування податкової 
системи, а також зміна законодавчої бази. ефективність держа-
вного впливу на сферу підприємництва, створення сприятли-
вих умов для розвитку ринкових відносин, забезпечення соціа-
льної спрямованості економіки пов’язано із системним, ком-
плексним підходом до державного регулювання та державного 
управління як різновидів організаційної діяльності держави. 
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Такий підхід вимагає узгодженості актів регулювання та актів 
управління, універсалізації форм та методів державного впли-
ву, забезпеченості виконання функцій управління відповідни-
ми організаційними структурами та наділення останніх доста-
тньою та необхідною компетенцією з урахуванням специфіки 
об’єкта управління [4, c. 260–261]. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ПІДОЗРУ 
 

Із прийняттям чинного Кримінального процесуального 
кодексу України 2012 року, особливо актуальним для аналізу є 
питання кримінальної процесуальної регламентації інституту 
повідомлення про підозру. Адже повідомлення про підозру – 
один із ключових актів на стадії досудового розслідування[1; 2] 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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і процес доказування в кримінальному провадженні здій- 
нюється саме для того, щоб процесуальними засобами підтвер-
дити або спростувати винуватість особи у вчиненні криміна-
льного правопорушення й забезпечити притягнення її до кри-
мінальної відповідальності, яка розпочинається саме з моменту 
повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України).  

З точки зору філософії та методології наукових до- 
сліджень термін «природа» застосовується для визначення  
загального поняття того або іншого конкретного об’єкта  
дослідження, яке задає принципіальну схему його розуміння 
та  з’ясування, виявляє його основні характеристики  
[3, с. 509].  

В юридичній літературі правову природу про підозру ро-
зглядають в 4 аспектах, а саме:  

1) як інститут кримінального процесуального права;  
2) як правовий акт;  
3) як процесуальне рішення;  
4) як форму повідомлення [4, с. 10]. 
Можна виокремити такі основні ознаки підозри у кримі-

нальному провадженні: 1) підозра може сформуватися тільки 
після внесення відомостей до ЄРДР, початку кримінального 
провадження, проведення слідчих (розшукових), негласних 
(розшукових) та інших процесуальних дій; 2) підозра може ви-
никнути в осіб, які здійснюють досудове розслідування – слід-
чого та/або прокурора. Тобто, припущення про вчинення кри-
мінального правопорушення певною особою, яке виникло у 
потерпілого, його представника, заявника, свідка, особи, яка 
здійснила законне затримання у порядку ст. 207 КПК України, 
тощо не тягнуть за собою правових наслідків, та можуть бути 
підставою для висунення та перевірки слідчих версій стороною 
обвинувачення; 3) підозра завжди суб’єктивна, оскільки вини-
кає на підставі внутрішнього переконання слідчого та/або 
прокурора, яке формується відповідно до зібраних у криміна-
льному провадженні доказів; 4) підозра – це ймовірне суджен-
ня, припущення, попередній висновок про причетність конкре-
тної особи до вчинення кримінального правопорушення. У разі 
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отримання нових доказів раніше повідомлена підозра може 
бути змінена; 5) підозра повинна бути обґрунтованою, оскіль-
ки закон вимагає, що особа обов’язково повідомляється про 
підозру передусім за наявності достатніх доказів для її підозри 
у вчиненні кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 276 
КПК України); 6) підозра має бути формалізована у вигляді 
процесуального документа – повідомлення про підозру, який 
складається відповідно до вимог ст. 277 КПК України. Сама со-
бою підозра без її юридичного оформлення є тільки гіпотезою 
та не породжує правових наслідків; 7) підозра як обґрунтоване 
припущення про вчинення кримінального правопорушення 
певною особою має бути перевірена під час кримінального 
процесуального доказування для її спростування або підтвер-
дження та трансформації в обвинувальне твердження, що 
знайде своє відображення в обвинувальному акті; 8) підозра не 
може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. 
Це випливає із загальної засади законності кримінального про-
вадження (ч. 1, 2 ст. 9 КПК України), а також прямо передбаче-
но у ч. 3 ст. 17 КПК України; 9) підозра – це обов’язковий етап 
кримінального провадження, зокрема стадії досудового розслі-
дування, оскільки саме з моменту повідомлення про підозру 
у  вчиненні кримінального правопорушення починається при-
тягнення особи до кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 1 
ст.  3 КПК України) [5, с. 240].  

Отже, на підставі викладеного можна зробити висновок, 
що підозра – це обґрунтоване припущення слідчого та/або 
прокурора про причетність особи до вчинення криміналь- 
ного правопорушення, яке формалізоване у повідомленні про 
підозру, та має бути перевірено для спростування або під- 
твердження.  

Тоді, як повідомлення про підозру – це процесуальна дія-
льність, зміст якої полягає у складанні слідчим або прокурором 
письмового повідомлення про підозру та його врученні особі 
відповідно до ст.ст. 276–279 КПК України.  

Як інститут кримінального процесуального права пові-
домлення про підозру, знаходить своє відображення у нормах 
КПК України.  
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Повідомлення про підозру як процесуальний документ 
є  процесуальним рішенням – юридичним актом початку та  
одночасно персоніфікації кримінального переслідування, ос- 
кільки у зв’язку із повідомлення про підозру з’являється  
такий суб’єкт кримінального провадження, як підозрюваний, 
а  з моменту повідомлення про підозру у вчиненні кримі- 
нального правопорушення починається притягнення особи до 
кримінальної відповідальності (п.  14 ч. 1 ст. 3 КПК України) 
[5,  с.  241].  

Так, відповідно до положень ст. 111 КПК України, повідо-
млення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, 
за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд по-
відомляє певного учасника кримінального провадження про 
дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або 
про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуаль-
ну дію [1]. Власне повідомлення особи про підозру є одним із 
важливих процесуальних рішень, яке приймається прокурором 
або слідчим за погодженням з прокурором. Саме у цьому про-
цесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході прове-
дення досудового розслідування, конкретна особа стає набуває 
нового статусу – підозрюваного, із набуттям нового кола прав 
та обов’язків.  
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ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА, ЇХНІЙ ВПЛИВ  

НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬСТВА  
ТА ОСОБИСТОСТІ 

 
Під тлумаченням правових норм розуміють особливий 

вид діяльності компетентних органів, посадових осіб, вчених 
правознавців, спрямований на розкриття та доведення до ви-
конавців сенсу і сутності конкретних правових норм. 

О. Черданцев, зауважив, що термін «тлумачення права» 
неоднозначний. За його допомогою позначаються різні, хоча й 
взаємопов’язані поняття. Під тлумаченням права розуміється, 
по-перше, певний розумовий процес, спрямований на встанов-
лення смислу (змісту) норм права. В такому розумінні тлума-
чення права знаходить свій вираз у сукупності його способів. 
По-друге, під тлумаченням розуміється результат указаного 
розумового процесу, що виражений у сукупності суджень (гра-
матичних речень), у яких розкривається, відбивається зміст 
норм права, що тлумачаться [2, с. 323]. 

Метою тлумачення норм права є точне і правильне розу-
міння та застосування закону, роз’яснення сутності, яку вклав 
законодавець у певне формулювання норми. Основна ідея, що 
охоплює зміст тлумачення є ідея охорони і всебічного зміцнен-
ня законності. Тлумачення не вносить і не повинне вносити 
зміни і доповнення в чинні норми, воно покликане лише пояс-
нювати те, що сформульовано в законі. 

Тлумачення норм права є стадійною діяльністю. Кожна 
стадія процесу тлумачення має свої риси, специфічні характе-
ристики, мету, зміст, форму й методи реалізації. З’ясування є 
першим елементом тлумачення й забезпечує розуміння право-
вої норми в процесі правотворчості, застосування норм права, 
систематизації нормативних актів. З’ясування – це внутрішній 
розумовий процес, що не виходить за межі свідомості інтер- 
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претатора, воно характеризує гносеологічну природу тлума-
чення, його інтелектуальний бік, спрямованість на пізнання 
й  пояснення смислу правових явищ [7, с. 105].  

У процесі з’ясування, здійснюючи логічні операції, вико-
ристовуючи різні способи тлумачення, суб’єкт пізнання розк-
риває зміст норми права «для себе». Результат же цієї діяльно-
сті повинен знайти своє втілення в якій-небудь зовнішній фо-
рмі. Розв’язання питання про етапи тлумачення та їхні взає-
мозв’язки залежить від того, який вид тлумачення здійснюєть-
ся, від суб’єктного складу, а також мети право-тлумачної діяль-
ності. Як зазначає М. В. Цвік, «у своєму неофіційному варіанті 
тлумачення взагалі виключає в більшості роз’яснення його ре-
зультатів (винятком є тлумачення, що міститься в навчально-
му процесі, наукових працях та коментарях)» [6, с. 52]. 

При неофіційному тлумаченні, особливо такому його різ-
новиді, як повсякденне, часто відбувається з’ясування норми 
права «для себе», з метою простого ознайомлення, усунення 
неясностей, можливих помилок у використанні наданих прав 
тощо. Тут не ставиться комунікативна мета, відсутній інфор-
маційний зв’язок між суб’єктами. Разом з тим доктринальне 
й  професійне тлумачення не виключає, а, навпаки, передбачає 
необхідність роз’яснення змісту норми права учасникам конк-
ретних правовідносин, оскільки здійснюється кваліфікованими 
юристами. При цьому «тут віддається перевага розгорнутій ар-
гументації, демонстрації розумового процесу, у ході якої інтер-
претатор дійшов певних висновків» [1, с. 9]. 

При офіційному тлумаченні роз’яснення має вигляд ви-
кладу смислу державної волі, вираженої в нормативних актах, 
який став можливим у результаті з’ясування і відбивається в 
мотивуванні прийнятого рішення. Таким чином суб’єкт тлума-
чення в акті тлумачення зовні виражає своє розуміння смислу 
норми права. Право-роз’яснювальна діяльність, яка завжди за-
кінчується винесенням акта тлумачення, і є відмінною рисою 
офіційного тлумачення норм права, оскільки інтерпретатор 
повинен назовні «відтворити ті уявлення і поняття, які 
пов’язував з даною нормою її творець» [3, с. 83]. З’ясувати 
смисл норми права неможливо поза діяльністю з її пояснення, 
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тобто розкриття її змісту, так само як неможливо уявити 
роз’яснення правової норми без попереднього процесу пізнан-
ня [4, с. 12]. 

Результат офіційного тлумачення норм права об’єкти- 
вується зовні у відповідному інтерпретаційно-правовому акті, 
що з погляду теорії юридичних фактів є різновидом правового 
(юридичного) акта, який породжує передбачені законом юри-
дичні наслідки, а саме: виникнення, зміну чи припинення пра-
вовідносин різної галузевої приналежності. 

В науковій і навчальній юридичній літературі звертаєть-
ся увага на таку важливу особливість інтерпретаційно-пра- 
вового акта як неможливість його самостійного існування, 
а  отже, його дії разом із тією формою об’єктивного права, нор-
ми якої тлумачаться. А звідси надзвичайно важливий в прик-
ладному аспекті принцип, за яким акт офіційного тлумачення 
норм права повністю поділяє долю нормативно – правового 
акта, норми якого роз’яснюються. Згаданий принцип припус-
кає як пряму, так і зворотну дію інтерпретаційно-правового 
акта, а отже, може слугувати підставою для перегляду раніше 
ухвалених юрисдикційними органами рішень [5, с. 39–40]. 

Зважаючи на системний характер тлумачення норм пра-
ва, в контексті питання, що розглядається нами, не можна за-
лишити поза увагою і такий важливий аспект досліджуваного 
нами правового феномена, як його зв’язок із функціями держа-
ви (тлумачення норм права, як однорідний з огляду на суттєві 
ознаки вид діяльності державних органів, вважається однією 
з  правових форм здійснення функцій держави). Однак цей ас-
пект тлумачення враховує пізнавальну діяльність із з’ясування 
та роз’яснення волі суб’єкта правотворчості, матеріалізованої 
у  нормах права, лише обмеженого кола суб’єктів, а саме тих, які 
на вчинення інтерпретаційної діяльності уповноважені зако-
ном. Йдеться про офіційне тлумачення норм права та суб’єктів, 
які його здійснюють. 

Аналіз поглядів науковців щодо розуміння досліджува-
ного нами поняття дає підстави для висновку про те, що тлу-
мачення норм права є складним багатогранним явищем право-
вої дійсності, а тому комплексне уявлення про означений  
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феномен може бути отримано лише в результаті його багатоа-
спектного розгляду: 

– у гносеологічному плані тлумачення норм права являє 
собою крізний пізнавальний процес з’ясування та роз’яснення 
волі законодавця, що завершується зовнішньою об’єктивацією 
результатів інтелектуальної діяльності інтерпретатора;  

– з погляду методології права тлумачення норм права 
необхідно розглядати як сукупність методів, які використовує 
суб’єкт права для встановлення смислу та змісту норм права, а 
саме: логічний, системний, історичний, функціональний. Такий 
інструментарій є суто теоретичним, а отже, науковим, а сучасна 
методологія права визнає його однією зі своїх складових;  

– в аспекті теорії правовідносин тлумачення норм права 
необхідно розглядати як реальні дії уповноваженої сторони 
управлінських правовідносин із реалізації належних їм держа-
вно-владних повноважень щодо офіційного тлумачення норм 
об’єктивного права;  

– з погляду теорії юридичних фактів об’єктивований у ін-
терпретаційно-правовому акті результат тлумачення норм 
права є юридичним актом, що слугує фактичною підставою для 
виникнення, зміни чи припинення правовідносин; 

– в аспекті взаємозв’язку із процесом правового регулю-
вання тлумачення норм права необхідно розглядати як його 
основну стадію (йдеться про тлумачення-з’ясування норм пра-
ва) або ж як факультативну стадію, потреба в якій виникає в 
усіх або конкретних випадках реалізації норм права, залежно 
від того, який погляд з приводу необхідності тлумачення норм 
права поділяє інтерпретатор (йдеться про тлумачення-роз’яс- 
нення норм права);  

– з погляду взаємозв’язку із функціями держави тлума-
чення норм права є правовою формою здійснення функцій 
держави, тобто однорідним за своїми суттєвими ознаками ви-
дом діяльності державних органів, який пов’язаний із ухвален-
ням правового акта, що в теорії права отримав назву інтерпре-
таційно-правового [5, с. 40–41]. 

Правосвідомість як форма суспільної свідомості виникає 
і  функціонує як відображення суспільного буття, що пов’язане 
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зі сферою права, правовими відносинами. Правосвідомість  
особистості відображає правову систему її життя в суспільстві. 
Це система понять, поглядів, уявлень та ідей, у якій усвідомлю-
ється й оцінюється ставлення людей до дійсності, до самих себе 
з приводу чинного або бажаного права. 

Становлення правової держави й утвердження засад 
громадянського суспільства передбачає орієнтацію на викори-
стання правосвідомості як засобу соціального регулювання 
юридично значимої поведінки людини.  

На думку П. П. Баранова у такому регулятивному впливі 
правосвідомості необхідно виокремити низку безпосередньо 
пов’язаних між собою елементів, зокрема, правосвідомість 
не  лише сприяє усвідомленню людиною мети юридично  
значимої поведінки, а і є визначальним джерелом цієї  
свідомості.  

За своїми регулятивними можливостями з цим видом 
свідомості спроможна конкурувати лише моральна свідомість 
правосвідомість допомагає людині усвідомити сукупність усіх 
можливих засобів досягнення мети юридично значимої пове-
дінки та здійснити вибір конкретних засобів із такої гіпотети-
чної кількості правосвідомість поряд із моральною свідомістю 
допомагає людині правильно оцінювати соціальну ефектив-
ність обраної стратегії досягнення мети юридично значимої 
поведінки [2, с. 480–481]. 

Отже, тлумачення правових норм впливає не лише в за-
гальному на правосвідомість суспільства в загальному, а й на 
формування свідомості окремої особистості. Важливо донести 
до кожного індивіда розуміння правової норми та важливість її 
існування у правовій державі, адже відсутність правових норм 
та тлумачення їхнього змісту призведе до свавілля у громадян-
ському житті. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 
 

Україна як суверенна, незалежна та унітарна держава 
формує власну систему державної служби [1]. 

Метою державної служби є забезпечення соціально-полі- 
тичних і правових передумов зв’язків і відносин громадян 
з  державою, а також виконання її завдань щодо виявлення, до-
бору для роботи і реалізації кар’єри людей в органах державної 
влади та місцевого самоврядування. 

Конституція України визначила державну службу найва-
жливішим інститутом у справі й розвитку нової української 
держави.  

Сучасна держава має величезну кількість різноманітних 
завдань і функцій, від успішної реалізації яких залежить функ-
ціонування всієї суспільно-політичної системи, а відтак вона не 
може існувати без професійного службового корпусу. 

В юридичній науці існують два підходи щодо визначення 
дефініції державної служби: широкий і вузький. Відповідно до 
широкого трактування державна служба – це служба в держав-
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них підприємствах, установах і організаціях (державних навча-
льних закладах, державних закладах охорони здоров’я тощо). 
Вузький аспект даного поняття визначений у статті 1 Закону 
«Про державну службу», згідно з яким державна служба – 
це  професійна діяльність осіб, які займають посади в держав-
них органах та їхньому апараті щодо практичного виконання 
завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за 
рахунок державних коштів [2]. 

Державна служба відіграє головну роль у досягненні пос-
тавлених Конституцією завдань і цілей. Вона несе основну час-
тку відповідальності за збереження стабільності демократії, 
дотримання принципів правової держави за забезпечення прав 
і свобод громадян України, запроваджує в життя визначену де-
мократичним шляхом волю суспільства. 

Державні службовці є особливою соціально-професійною 
групою, яка відповідальна за управління в державі, втілюючи 
в  життя регламентуючі норми для укріплення порядку в  
суспільстві. 

Державна служба ставить перед собою наступні завдання: 
– охорона конституційного ладу України, створення 

умов для розвитку громадянського суспільства, виробництва, 
забезпечення вільної життєдіяльності особистості, захист прав, 
свобод і законних інтересів громадян; 

– формування суспільно-політичних і державно-право- 
вих умов для практичного здійснення функцій державних  
органів; 

– забезпечення ефективної роботи державних органів 
у  відповідності до їхньої компетенції тощо [3, с. 208]. 

Похідними від завдань державної служби є її функції. Під 
функціями державної служби слід розуміти основні напрями 
практичної реалізації правових норм інституту державної  
служби, які сприяють досягненню відповідної мети правового 
регулювання державно-службових відносин і виконанню дер-
жавною службою своєї соціальної ролі і державно-правового 
призначення.  

В юридичній науці немає єдиної точки зору щодо понят-

тя та видів функцій державної служби. Так, більшість науковців 
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розглядають функції державної служби, виходячи з особливос-

тей функцій права і функцій держави.  

Водночас вирізняють два типи функцій державної  

служби:  
–  державної служби як виду соціально корисної профе-

сійної діяльності особи (вони знаходяться у прямій залежності 

від функцій держави)$ 
–  державної служби як правового інституту (випливають 

із функцій права) [4, c. 359]. 

Що стосується принципів державної служби, то в юриди-

чній науці їх прийнято класифікувати на два види: конститу-
ційні (інколи їх називають «основні») і організаційно-правові 

(«організаційно-функціональні») [5, c. 167]. 

Отже, основними цілями і завданнями державної служби 
в Україні є сприяння незмінності конституційного ладу, ство-

рення умов для розвитку відкритого громадянського суспільс-

тва, захист прав та свобод людини і громадянина, а також за-
безпечення результативної та стабільної діяльності органів 

державної влади відповідно до їх завдань, повноважень і ком-

петенції на конституційних засадах 

Розбудова державності України має супроводжуватися 
відповідним розвитком та удосконаленням державної служби. 

Метою реформування цього інституту є становлення високое-

фективної, стабільної, авторитетної державної служби, підго-

товка управлінської еліти. 
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СПОСОБИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, 

ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
 

У процесі вчинення злочинів, що приносять великі дохо-
ди, давно проявляється прагнення надати останнім легальний 
характер.  

Для реалізації цієї мети злочинцями використовуються 
різноманітні способи та фінансові інструменти забезпечення 
відмивання доходів одержаних злочинним шляхом.  

Сьогодні науковці виділяють наступні способи відмиван-
ня доходів одержаних злочинним шляхом: 

1. Контрабанда валюти. Саме з фізичного транспорту-
вання готівки дуже часто починається процес «відмивання» 
грошей. Кур’єри перевозять гроші, в основному у вигляді аме-
риканських доларів, в іншу країну, де на цю валюту існує вели-
кий попит на «чорному ринку». 

2. Смарфінг. Смарфінг – це спосіб «відмивання» грошей 
шляхом уникнення документального сліду. 

3. Структурування. Структурування – один із способів, 
який теж використовують при «відмиванні» коштів для уник-
нення «документального сліду» при проведенні величезних 
трансконтинентальних фінансових операцій. 

4. Схеми урівноважуючих кредитів. Цей спосіб полягає 
у  тимчасовому розміщенні незаконних коштів в офшорному 
банку та використанні рахунка як забезпечення банківського 
кредиту в інші країни.  

5. Доларовий дисконт. Все більш популярним способом 
відмивання грошей є доларовий дисконт, при якому торговець 
наркотиками дає вказівку своєму бухгалтеру, або «комісіоніс-
ту», організувати для контролера картелю продаж наркодохо-
дів маклеру, або «камбісту», зі знижкою: маклер потім бере на 
себе ризик відмивання грошей. 
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6. Торгівля в дзеркальному відображенні.Торгівля в дзе-
ркальному відображенні включає придбання контрактів на то-
вари з одного рахунка, в той час як з іншого рахунка здійсню-
ється продаж еквівалентної кількості товару: оскільки обидва 
рахунки контролюються тією ж самою фізичною особою, будь-
який прибуток або збиток швидко визначається.  

7. Перепродаж. Перепродаж – це прийом з нерухомим 
майном, при якому той, хто займається відмиванням грошей, 
придбав майно за фіксованою або відображеною ціною, яка 
значно менше його ринкової вартості, сплачуючи залишок «під 
столом» продавцю, який згодний на це. Потім він перепродає 
майно за його дійсну вартість, отримуючи фіктивний прибуток, 
який відповідним чином оформлений та законний. 

8. Підпільні банківські системи. Підпільні банківські сис-
теми (інакше їх називають «паралельні» банківські системи) 
дозволяють переміщувати по всьому світі величезні суми гро-
шей без традиційних банківських процедур, вони історично 
створені для уникнення валютного контролю з метою отри-
мання прибутків, зберігання коштів за кордоном, оплати за 
межами країни за товари тощо.  

9. Брокерські бюро та біржі. У своїй злочинній діяльнос-
ті  »відмивщики» доходів широко використовують біржових 
брокерів. У тісному кооперуванні з брокером ділок здо- 
буває можливість придбання акцій, облігацій, векселів тощо. 
Таким чином кошти вкладаються в біржові цінні папери,  
причому, як правило, вони реєструються на будь-яку особу 
або  на «коралову» компанію, але в більшості випадків на 
пред’явника. 

10. Використання офшорних компаній. «Податковий або 
фінансовий рай» – так називають країни, які мають деякі хара-
ктерні риси своїх податкової, фінансової, банківської систем, 
що відрізняють їх від інших, а саме: відсутність податків або 
невеликі податки на деякі чи всі види прибутку; потяг до бан-
ківської та комерційної таємниці; слабкий валютний контроль 
або повна його відсутність; легке реєстрування та відсутність 
перешкод щодо купівлі компаній, банків, страхових фірм (бага-
то газет і журналів рекламують можливість їх купівлі за низь-
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кими цінами); політична і монетарна стабільність; сучасні 
комп’ютерні телекомунікації та телефонні мережі; легкий в’їзд 
до країни; географічне положення (недалеко або на шляхах ді-
лової активності) тощо [1, с. 229]. 

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що 
нині підсилюється ефективність боротьби держави, її органів 
влади, фінансової та банківської систем проти описаних спосо-
бів відмивання доходів одержаних злочинним шляхом. Органі-
зовані злочинні групи прагнуть користуватися, крім банків, й 
іншими фінансовими інститутами, при цьому найчастіше за-
стосовують смарфінг, співучасть працівників цих установ, а та-
кож «змішування» грошей.  

Найчастіше використовуються маклерські контори, ка-
зино, пункти обміну валют, страхові установи. Часте зловжи-
вання послугами виступає в поєднанні зі злочинним викорис-
танням банківських операцій. 
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПАРАДИГМІ ЗАХОДІВ  
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Розбудова України як правової демократичної держави 
вимагає радикальної зміни пріоритетів у відносинах між  
владою і приватними особами. Держава не управляє суспільст-
вом, а надає йому послуги, а відтак головне завдання сучасної 
держави полягає саме в наданні приватним особам якісних  
послуг.  
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Адміністративні послуги – результат здійснення влад- 
них повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до 
закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізи-
чними та юридичними особами прав, свобод і законних інте-
ресів за їхньою заявою [1]. 

Передумовою реалізації права на підприємницьку діяль-
ність є її державна реєстрація. Взагалі, термін «державна  
реєстрація» (пізньолат. registrasio – внесення до списку перелі-
ку) позначає «письмовий запис або фіксація іншим чином  
фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів  
з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення  
дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу» 
[2,  с.  102]. 

Відтак, з огляду на оновлення законодавства в сфері 
державної реєстрації суб’єктів господарювання, питання легі-
тимації мають насущну актуальність та потребують додаткової 
уваги як науковців так і практиків-юристів. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до  
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб підприємців» та деяких інших законодавчих  
актів України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та 
громадських формувань, які набули чинності 01 січня 2016 ро-
ку, відбувається передача повноважень у вказаних сферах ор-
ганам місцевого самоврядування, нотаріусам та акредитова-
ним суб’єктам [3].  

Варто зазначити, що з 01.01.2016 р. визначено нову сис-
тему органів у сфері державної реєстрації. Отож, усі громадські 
формування реєструються Міністерством юстиції України та 
його територіальними органами (районні, районні у містах, мі-
ські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні 
управління юстиції). Інші юридичні особи та фізичні особи – 
підприємці реєструються: виконавчими органами сільських, 
селищних та міських рад; Київською та Севастопольською мі-
ськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі 
державними адміністраціями; нотаріусами; акредитованими 
суб’єктами. 
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До основних завдань даної реформи можна віднести:  
1. Уніфікацію процедур державної реєстрації юридичних 

осіб, громадських формувань та фізичних осіб-підприємців. 
2. Створення з 01 січня 2017 року єдиного реєстру на базі 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів 
дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських форму-
вань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру під- 
приємств, щодо яких порушено провадження у справі про  
банкрутство. 

3. Запровадження принципу екстериторіальності в межах 
області у сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання 
та можливості подання електронних документів для прове-
дення реєстраційних дій. 

4. Скорочення переліку документів, що подаються для 
державної реєстрації. 

5. Введення дворівневої системи адміністративного ос- 
карження рішень державних реєстраторів з можливістю скасу-
вання рішення та проведення державної реєстрації. 

Визначено, що державний реєстратор юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – особа, 
яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної ре-
єстрації, нотаріус [3]. 

Варто відзначити, що з можливістю здійснення держав-
ної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань нотаріусами відбулись позитивні зміни, 
оскільки це дало змогу:  

 надати широкому колу осіб доступ до реєстру, як ко-
ристувачів, так і реєстраторів;  

 спростити документообіг запровадивши електронний, 
уніфікувавши вимоги до документів, що подаються;  

 зробити результат адміністративної послуги публічним. 
Важливим є те, що законом прописаний перелік та вимо-

ги до документів, що подаються для реєстрації, а також поря-
док проведення державної реєстрації, підстави зупинення та 
відмови у державній реєстрації, розмежуванні повноважень 
суб’єктів державної реєстрації. 
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Розгляд зазначеного питання є досить вагомим у теоре-
тичному і практичному аспектах, потребує подальшого науко-
вого та законодавчого вдосконалення. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ  
В ЗАХІДНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ  

ПІДХОДАХ ХХ ст. 
 

У західній філософсько-правовій думці ХХ ст. ідеї спра- 
ведливості знаходять різноманітну інтерпретацію, що свідчіть 
не лише про плюралізм її розуміння, але й актуальність про-
блеми справедливості як наукової проблеми.  

Зокрема, концептуалізація ідеї справедливості знайшла 
своє відображення у працях західних дослідників Г. Радбруха, 
Д.  Ллойда, Т. Оноре, Х. Харта.  

 хоча вони по-різному трактують зміст справедливості 
та  її місце у системі права, вони одностайні у визнанні прин- 
ципа рівності як вихідного у розумінні категорії справед- 
ливості. 

За допомогою категорії справедливості Г. Радбрух роз- 
криває онтологічну сутність права [4, с. 44]. Складовими ідеї 
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права, згідно з концепцією Г. Радбруха, є справедливість,  
доцільність і правова стабільність.  

Правова справедливість розкривається через принцип 
рівності, який полягає в наступному: «з поняття справедливос-
ті випливає, що однакове вимагає однакового поводження, 
а  неоднакове – відповідно до відмінностей між ними». Справе-
дливість як формальна нормативна ідея є найвищим критерієм 
позитивного права, реалізація якого покладається на законо-
давця. Г. Радбрух з-поміж складових ідеї права надає пріоритет 
справедливості [4, с. 226].  

Так, аналізуючи поняття «несправедливе право» і «зако-
нодавче неправо», він зазначав про те, що справедливості на-
віть не прагнуть, коли рівність, яка складає її  основу, свідомо 
заперечується у правотворчому процесі, тоді закон не є лише 
«несправедливим правом», але навіть більше того – він  
є неправовим за своєю природою, оскільки право, включаючи 
і  позитивне, не можна визначити інакше, ніж порядок і су- 
купність законів, покликаних за своєю сутністю служити  
справедливості. 

Справедливість як вища загальнолюдська цінність, яка 
відображає і втілює в собі головну мету права, обґрунтовується 
Д. Ллойдом [2, с. 132].  

На його думку, сутність справедливості, становить фор-
мальний принцип рівності. Принцип однакового підходу до од-
накових справ є формальною справедливістю.  

Формальна справедливість сама по собі є недостатньою 
і  повинна бути доповнена реальною або конкретною спра- 
ведливістю. Способи досягнення реальної або конкретної  
справедливості розкриваються мислителем у контексті англо-
саксонської правової системи, зокрема на прикладах здійснен-
ня правосуддя судами Англії. Основне призначення реальної 
або конкретної справедливості полягає у пом’якшенні суровос-
ті закону.  

Справедливість як характеристика позитивного права, на 
думку Т. Оноре, залежить від справедливості розподілу прав та 
обов’язків [3, с. 109]. Сутність справедливості виводиться із 
принципів рівності та диференціації. Усі люди є однаково від-
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повідальними істотами, які мають права та обов’язки, але 
ця  рівність відносна і може бути реалізована не у кожній  
сфері життя. У випадках, коли справедливість розподілу прав 
та обов’язків викликає сумніви, має значення, якою є мета  
надання людям того чи іншого конкретного права або накла-
дення обов’язку. 

Основним у процесі застосування законів, на думку 
Т.  Оноре, є точність та безсторонність як вимоги, що висува-
ються до поліції, суддів та посадових осіб – уповноважених 
суб’єктів, у зв’язку із цим виникає запитання: як суддям та по-
садовим особам діяти у разі необхідності застосування неспра-
ведливої норми?  

Це питання залишається відкритим в наш час.  
Справедливість, у позитивістській концепції права Г. Хар-

та є особливою складовою моралі, що посідає найвизначніше 
місце в критиці правових заходів [5, с. 156]. Характерні риси 
справедливості та її особливий зв’язок із правом проявляються 
у випадках, коли йдеться не про поведінку окремої людини, 
а  про спосіб поводження з категоріями людей, коли серед них 
розподіляється певний тягар або привілеї, а також у ситуаціях, 
коли завдається якась шкода, за яку вимагають компенсації чи 
сатисфакції.  

Основне призначення справедливості – підтримувати або 
відновлювати соціальну рівновагу.  

У позитивістській концепціі Г. Кельзена справедливість 
є  категорією, що належить до царини моралі. Право ж як само-
достатня система норм не потребує додаткового обґрунтуван-
ня з боку інших нормативних систем. Справедливості немає 
місця у сфері права [1, с. 426]. 

Навпаки, справедливість у нормативістських концепціях 
виводиться із норм.  

Неправильне, несправедливе право не перестає бути 
правом. Його кваліфікуюча ознака – не істинність, не справед-
ливість, а можливість його примусового застосування за допо-
могою держави.  

Отже, узагальнюючи розглянуті вище різноманітні кон-
цепції справедливості, можна зробити висновок про необхід-



- 140 - 

ність її подальшого вивчення філософсько-правовою наукою, 
насамперед з точки зору взаємодії її моральної та правової 
складових. 
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УМОВИ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ  

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Розгляд і вирішення у судових засіданнях цивільних 

справ ґрунтуються на конституційних засадах і здійснюється 
відповідно до цивільного процесуального законодавства Укра-
їни, яке докладно регламентує порядок, процесуальну форму 
судового розгляду й рішень, який ухвалює суд. Судові рішення 
ухвалюють суди іменем України, вони обов’язкові до виконан-
ня на всій території України. 

Метою діяльності суду, яка обумовлює завдання цивіль-
ного судочинства, що прописані в ст. 1 ЦПК України є справед-
ливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення ци-
вільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб, інтересів держави [1]. 
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Але, як засвідчує судова практика, відповідачі не завжди 
прагнуть брати участь у загальному цивільному судочинстві. 
Тим самим перешкоджають суду повноцінно реалізовувати свої 
мету та завдання, адже постановленню рішення має передува-
ти судовий розгляд справи, в якому повинні брати участь дві 
сторони спірного правовідношення. 

Така ситуація обумовлена низкою обставин, зокрема  
усвідомленням відповідачами законності та доведеності звер-
нених до них позовних вимог, відсутністю належних юридич-
них процесуальних знань і навичок захисту, небажанням залу-
чати дорогу адвокатську допомогу, а також багато інших  
чинників, які ускладнюють роботу суду. Тобто суд змушений 
за  таких умов відкладати розгляд справи зі всіма правовими 
наслідками. 

Тому небажання відповідачів з’являтися до суду спону-
кало законодавця до створення такої форми судового розгляду, 
як заочний розгляд справи (це форма судового розгляду цивіль-
ної справи за відсутності відповідача, який не з’явився до суду 
без поважних причин, з наданням йому права звернутися із зая-
вою про перегляд рішення у справі судом, який його ухвалив)[2]. 

Для заочного розгляду справи та ухвалення заочного рі-
шення необхідні певні умови, які зазначені в законі. Законода-
вець виділяє такі умови, за наявності яких може бути винесене 
заочне рішення: 

 Неявка відповідача у судове засідання є визначальною 
умовою заочного розгляду справи. Неявка – це фактична, дійс-
на відсутність сторони. При визначенні наявності умов ухва-
лення заочного рішення також необхідно враховувати не лише 
особисту відсутність відповідача, але і його представника.  
Якщо в судовому засіданні присутній представник відповідача, 
то для винесення заочного рішення підстав немає, виходячи 
з  природи судового представництва. 

 Належне його повідомлення і ненадходження заяви про 
розгляд справи за його відсутності. Тобто заочне рішення може 
бути постановлене тільки після того, як суд переконається, що 
відповідача належним чином повідомлено про часі місце роз- 
гляду справи. Належним вважається повідомлення, яке здійс-
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нено засобами та в порядку, що вказані у статтях 74, 76 ЦПК. 
Юридичне значення має також ненадходження від відповідача 
заяви про розгляд справи за його відсутності з умов належного 
його повідомлення (ч. 1 ст. 224 ЦПК). 

 Відсутність поважних причин неявки. Якщо відповідач 
повідомив про причини неявки і суд визнав їх поважними, то 
розгляд спари відкладається на певний строк (п. 2 ч. 1 ст. 169 
ЦПК). Суд не зобов’язаний сам з’ясовувати причини неявки в 
судове засідання належним чином повідомленого відповідача. 

 Згода позивача. У випадку неявки без поважних при-
чин належним чином повідомленого відповідача суддя пови-
нен роз’яснити позивачу його право на заочний розгляд справи 
та пояснити, які правові наслідки тягне винесення заочного 
рішення. Згода позивача на заочний розгляд справи повинна 
бути ним чітко висловлена в підготовчій частині судового засі-
дання і занесена у журнал судового засідання. ЦПК України та-
кож встановлює певні обмеження прав позивача за заочного 
розгляду справи. Якщо позивач у межах заочного провадження 
змінює підставу або предмет позову, розмір позовних вимог, 
розгляд справи відкладається, а відповідачеві направляється 
копія заяви про уточнення або збільшення позовних вимог 
[3,  с. 234–236]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 224 ЦПК у разі участі у справі кіль-
кох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку 
неявки в судове засідання всі відповідачів. Тобто у разі неявки 
одного з відповідачів у судове засідання розгляд справи пови-
нен проводитись за загальними правилами. 

На підставі аналізу чинного законодавства, практики  
його застосування, можна констатувати, що дослідження ін-
ституту заочного розгляду справи в цивільному процесі Украї-
ни може бути продовжене в таких напрямках, як конкретизація 
умов заочного розгляду справи, використання можливостей 
мережі Інтернет для виклику учасників процесу та інформу-
вання їх про рішення, ухвалені в ході розгляду справи, ство-
рення розширеної моделі заочного провадження за рахунок 
поширення його на розгляд справ за неявки належним чином 
повідомленого позивача. 
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Таким чином, питання захисту прав позивача та відпові-
дача в заочному провадженні є перспективними для подаль-
ших досліджень. 
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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Правова допомога на теперішній час відіграє важливу 
роль у формуванні правової держави, розвитку соціально-
активного та захищеного громадянського суспільства. Розу-
міння значення правової допомоги, класифікація її видів та 
суб’єктів дозволяють не тільки глибше зрозуміти її місце у 
правовій сфері, але й наблизитися до з’ясування сутності права. 
За останні декілька років було прийнято ряд нормативно-
правових актів, покликаних врегульовувати відносини з пра-
вової допомоги в Україні, зокрема Закон України «Про безопла-
тну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460 – VI (далі –  
Закон), що значною мірою вплинуло на засади цього інституту 
в Україні і створення механізму реалізації права кожного 
на  безоплатну правову допомогу, закріпленого статтею 59 
Конституції України [1]. 

У статті 12 ЦПК України [2] зазначено, що особа, яка бере 
участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається 
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адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, 
встановленому законом, а безоплатна правова допомога нада-
ється в порядку, встановленому законом, що регулює надання 
безоплатної правової допомоги.  

Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі ви-
ди правових послуг, як надання правової інформації, консуль-
тацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та 
інших документів правового характеру (крім процесуальних), 
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 
правової допомоги та медіації.  

Вторинна безоплатна правова допомога включає захист; 
здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших держа-
вних органах, органах місцевого самоврядування, перед інши-
ми особами; складання документів процесуального характеру 
(ст.ст. 7, 13 Закону). 

Для якісного надання безоплатної правової допомоги в 
Україні потрібно орієнтуватися на риси тих систем, де ці послу-
ги мають позитивний результат. Особливо це досвід німецької 
системи.  

Ось ці риси, якими могло б скористатися наше законо-
давство: 

– вільний вибір клієнтом адвоката за призначенням; 
– можливість будь-якого адвоката без будь-яких додат-

кових іспитів і обмежень брати участь у наданні безоплатної 
правової допомоги; 

– оптимізація підстав надання безоплатної правової до-
помоги в справах не кримінального характеру, в тому числі, 
шляхом розробки механізмів, спрямованих на запобігання зло-
вживань з боку заявників; 

– виключення посередництва між адвокатами, клієнта-
ми і судом при організації безоплатної правової допомоги з бо-
ку спеціально створених суб’єктів; 

– координаційного центру, регіональних та місцевих 
центрів [3].  

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 лю-
того 2016 р. № 99 «Про реформування територіальних органів 
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Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної 
правової допомоги» з 01.05.2016 р. ліквідуються районні 
управління юстиції та розпочатий процес включення відділів 
державної виконавчої служби та відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану районних, районних у містах, міських 
(міст обласного значення), міських, районних, міжрайонних 
управлінь юстиції до структури відповідних головних терито-
ріальних управлінь юстиції та утворення бюро правової допо-
моги в структурі місцевих центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. 

Спільним наказом Міністерства юстиції України та Коор-
динаційного центру надання правової допомоги від 31.03.2016 р. 
затверджений перелік бюро правової допомоги, що будуть 
створені на базі районних управлінь юстиції [4].  

Саме ці бюро правової допомоги повинні використо- 
вувати усі риси системи безоплатної допомоги, які полягають 
у  наступному: 

– системою гарантованої державою правової допомоги 
керують незалежні установи, яким держава виділяє цільове 
фінансування на виконання цих функцій;  

– консультанти, а також адвокати з юридичної допомо-
ги організовують кампанії правової освіти для школярів і меш-
канців громад, організовують зустрічі з органами місцевої вла-
ди та іншими урядовими установами для обговорення систем-
них проблем, які стоять перед громадами;  

– адвокат без будь-яких додаткових іспитів і обмежень 
бере участь у наданні безоплатної правової допомоги і в зако-
нодавстві зазначити певну кількість обов’язкових безоплатних 
послуг; 

– консультації надаються без попереднього запису або 
за попередньою домовленістю, у робочий час бюро / консуль-
таційного центру. Крім того, консультації надаються телефо-
ном – за одним центральним номером – і через Інтернет (за до-
помогою програми Skype). 

Отже, якісна безоплатна правова допомога залежить від 
свідомого суспільства, від ефективного механізму інформуван-
ня про право на правовий захист та його реалізацію, що стане 
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важливим кроком з наближення до сучасних стандартів життя 
та інтеграції до ЄС. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ  

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
ЯК ФАКТОР ЇХ КОРУПЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
На думку автора, визначальною формою репрезентації 

індивідуального та вузькогрупового (корпоративного) рівнів 
впливу феномену корупції на іманентну морально-психоло- 
гічну організацію службової особи виступає явище професійної 
деформації та її сутнісна компонента – реструктуризація інди-
відуального ціннісно-мотиваційного середовища (реаксіоло- 
гізація) даної категорії осіб у контексті та як наслідок їх коруп-
ціалізації. 

Етимологічно термін «деформація» (від лат. deformatio – 
перекручування), як зазначається в енциклопедичних джере-
лах, – зміна відносного положення часток тіла, в зв’язку з їхнім 
переміщенням [1, с. 175].  

http://radako.com.ua/news/deyaki-aspekti-porivnyannya-organizaciyi-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-v-nimechchini
http://radako.com.ua/news/deyaki-aspekti-porivnyannya-organizaciyi-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-v-nimechchini
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На відміну від природничого концепту інтерпретації  

даного терміна, соціально-психологічний аспект останнього 

проявляється у феномені «професійної деформації» та являє 

собою тривалий процес трансформації особистості в специфіч-
них умовах професійного середовища, пов’язаний з виникнен-

ням певних психологічних змін, що породжуються професій-

ною діяльністю і впливають на рівень її реалізації [2]. 
У контексті висвітлення взаємно детерміністичного 

впливу феноменів корупції та професійної деформації держав-

них службових осіб, маючи на меті розкриття усього різнома-

ніття проявів трансформаційних процесів, що мають місце у 
контексті реалізації службової діяльності, слід здійснити ком-

плексний аналіз посадового та адаптивного типів особистісної 

деформації.  
Посадова деформація службових осіб пов’язана з вико-

нанням ними владних повноважень, проявляється у: 1) почутті 

вседозволеності, необмеженості наданих особі владних повно-
важень; 2) порушенні нормативно-правової регламентації у 

повсякденній діяльності (правовий нігілізм); 3) довільне  

тлумачення закону, маніпулювання правовими категоріями; 

4)  суб’єктивному тлумаченні правомірної поведінки; 5) владо-
любстві, прагненні до пригнічення волі, честі, гідності і амбіцій 

об’єктів професійної діяльності; 6) нетерпимості до думки 

та  критичних зауважень інших службовців; 7) відсутності  

здатності зауважувати власні помилки, визнавати, а тим біль-

ше виправляти їх, поступаючись своїми амбіціями; 8) під- 

лабузництві, орієнтації на думку керівництва, несприйняття 
інноваційних тенденцій у службовій діяльності; 9) переростан-

ні позитивного почуття корпоративності в відчуття безкарності 

тощо [3, с. 230]. 

На думку автора фундаментального наукового дослі-

дження В. С. Медведєва, професійна деформація службових 

осіб – це реальна й подеколи неминуча данина, котру «сплачує» 

людина за високий рівень професіоналізму, пристрасне захоп-
лення своєю діяльністю. Вчений дійшов висновку, що профе-

сійна деформація є комплексом своєрідних, взаємопов’язаних 
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змін окремих якостей і особистості в цілому, що виникають 

внаслідок виконання управлінських функцій [4, с. 112]. 

Професійна деформація починається з негативних змін у 
професійній діяльності та у поведінці, тобто на соціально-
психологічному рівні, виразом чого являються негативні зміни 
соціально-психологічної структури особистості. Даний концепт 
трактування феномену професійної деформації висвітлює фі-
лософсько-деонтологічний базис висвітлення проблеми служ-
бової дисфункціональності, пов’язуючи її з негативною рестру-
ктуризацією службового імперативу. Деформація професійного 
єства, на думку Д. Гріна, етимологічно полягає у вузькому ети-
ко-моральному сприйнятті службової діяльності, дискурсив-
ному спрямуванні особи на стереотипні цілевказівники, інтер-
нальні щодо його професійного світосприйняття, що прояв- 
ляється у опозиціонуванні останнього щодо сформованих сус-
пільством аксіом діяльності (у їх конфронтаційному сприйнят-
ті) [5, с. 115–130].  

Актуальним у контексті даного дисертаційного дослі-
дження виступає завдання ідентифікації причин та моменту 
виникнення корупційної мотивації службової особи на фоні 
процесу професійної деформації.  

Так, на думку науковців, які досліджували феномен про-
фесійної деформації працівників сфери державного управ- 
ління, вірогідність виникнення професійної деформації у  
даної категорії осіб можна охарактеризувати наступним  
чином:  

до 5-ти років служби – незначна, малоймовірна;  
6–10 років – початковий і середній її рівень;  
11–15 років – ймовірність деформації досить висока;  
понад 15 років – деформація у окремих працівників  

є неминучою [6, с. 111].  
Приходимо до висновку про те, що детермінована про- 

фесійною деформацією трансформація мотиваційного конти-
ніуму службової особи неодмінно призводить до зловживань 
службовими повноваженнями, владою та службовим станови-
щем, переважна більшість котрих відбуваються на корупційній 
основі. 
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Трансформація бюрократичного ставлення державного 
службовця до професійних обов’язків в корупційне потребує, 
як вважає П. А. Кабашов, його психологічної готовності до по-
рушення закону і конфлікту інтересів. Наслідком неврегульо-
ваності численних конфліктів інтересів у повсякденній діяль-
ності державних службовців є те, що поступово у них почина-
ють домінувати групові професійні мотиваційні стереотипи, 
значну частку яких складають «корисливі» мотиви. Ці пріори-
тети, які в подальшому призводять до професійної деформації, 
штовхають службовців до використання службового станови-
ща для вузькогрупового і індивідуального збагачення, сприя-
ють масовому поширенню хабарництва, конфронтації з норма-
ми моралі і закону. Синергетичний взаємозв’язок явищ профе-
сійної деформації та корупції можна охарактеризувати як взає-
модетермінуючий: професійна деформація призводить до ко-
рупціалізації службової особи, становить своєрідний імпульс до 
корупційної поведінки, натомість корупція – як вищий рівень 
прояву професійної деформації ініціює подальші деструктивні 
трансформації у морально-психологічному континіумі службо-
вої особи, призводить до тотальної девальвації моральних цін-
ностей, пов’язаних зі службовою діяльністю індивіда.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ  
НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ  

ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 

 
Незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних ре-

човин за останнє десятиліття набув значних масштабів в Укра-
їні. Наркоманія не тільки негативно впливає на стан здоров’я 
населення та розвиток суспільства, а також є основою для вчи-
нення різних протиправних діянь. Саме тому протидія цьому 
негативному явищу є однією із основних завдань правоохо-
ронної системи. 

Варто зазначити, що основні адміністративно-правові за-
сади протидії незаконному обігу наркотичних засобів закріп-
лені в Кодексі України про адміністративні правопорушення. 
Аналізуючи положення КУпАП потрібно відзначити, що адміні-
стративна відповідальність фізичних осіб за незаконні дії з на-
ркотичними засобами і психотропними речовинами, як право-
ве явище, має ознаки, властиві як для адміністративної відпо-
відальності в цілому, так і такі, що відрізняють її від інших ви-
дів. До них належать: 

 норми, що передбачають адміністративну відповіда-
льність у цій сфері, містяться тільки у КУпАП, тому притягнен-
ня до адміністративної відповідальності можливе у результаті 
вчинення адміністративних проступків, вказаних у статтях 44, 
44-1, 106-1, 106-2 КУпАП; 

 щодо винних, які вчиняють адміністративні правопо-
рушення у цій сфері, застосовують наступні адміністративні 
стягнення: штраф, конфіскація незаконно вирощуваних нарко-
вмісних рослин та адміністративний арешт; 

 порядок притягнення до адміністративної відповідаль-
ності встановлений законодавством і полягає в обов’язковому 
складанні протоколу, збиранні й оцінці доказів тощо [1, с. 94]. 
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Проступки, за які передбачена відповідальність у статтях 
44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП, відносяться до різних глав Кодек-
су, відповідно мають різний родовий об’єкт. Тому можна вва-
жати, що розташування вище зазначених правопорушень в 
окрему главу КУпАП, де основним об’єктом має виступати 
встановлений порядок обігу наркотичних засобів та психотро-
пних речовин, а додатковим об’єктом – здоров’я людини, приз-
веде до позитивних наслідків у правозастосовчому процесі. 

Разом з тим, необхідно звернути увагу на види адмініст-
ративних стягнень, що містяться у вище зазначених статтях 
КУпАП. За вчинення правопорушень у сфері обігу наркотичних 
засобів і психотропних речовин означених статей передбачено 
такий вид адміністративного стягнення як штраф. І тільки у 
статті 44 КУпАП передбачено альтернативні види адміністра-
тивних стягнень як громадські роботи та адміністративний 
арешт. Як показує практика, в більшості випадках до осіб, які 
притягуються до адміністративної відповідальності за неза-
конні дії з наркотичними засобами і психотропними речовина-
ми, застосовується адміністративне стягнення у вигляді штра-
фу. Здебільшого правопорушниками є особи, що не працюють 
та не мають сталого доходу для належного виконання даного 
виду стягнення. Тому, на нашу думку, доречно було б передба-
чити у цих статтях КУпАП й інші види адміністративних стяг-
нень, зокрема, громадські роботи. 

Також для вдосконалення законодавства про відповіда-
льність у сфері обігу наркотичних речовин, варто звернути 
увагу на пропозицію Д.О. Штанька щодо запровадження адміні-
стративної відповідальності за пропаганду або незаконну рек-
ламу наркотичних засобів і психотропних речовин [2, с. 36]. 

Здійснення системи правових засобів, спрямованих на 
попередження правопорушень у сфері незаконного обігу нар-
котичних та психотропних речовин, потребує також здійснен-
ня відповідних заходів організаційного характеру. При цьому 
особлива роль належить вдосконаленню діяльності правоохо-
ронних органів, на які покладені завдання попередження, ви-
явлення, припинення й розслідування правопорушень, пов’яза- 
них з незаконним обігом наркотиків.  
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До основних напрямків такого удосконалення від- 
носять: 

– покращення професійної підготовки працівників пра-
воохоронних органів шляхом запровадження вивчення ними 
практики застосування антинаркотичного законодавства; 

– реформування структури правоохоронної системи та при-
ведення її у відповідність із світовими стандартами [2, с. 37–38]. 

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновки, 
що для вдосконалення адміністративного законодавства у 
сфері обігу наркотичних і психотропних речовин необхідно за-
провадити низку доповнень та змін до КУпАП, а також посили-
ти адміністративну відповідальність, згрупувати види адмініс-
тративних правопорушень у сфері обігу наркотичних речовин 
в окрему главу КУпАП. 
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СПАДКУВАННЯ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
ТА ІНШИХ КРАЇН 

 
Спадкування – перехід прав та обов’язків (спадщини) від 

фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спад-
коємців) [1].  

Як відомо, спадкування в Україні відбувається за  такими 
видами: спадкування за заповітом, спадкування за  законом. 
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З  перейняття досвіду зарубіжних країн у процесі правотворчо-
сті та модернізації національної правової системи можна ска-
зати, що особливо нагальним постає питання вивчення інсти-
туту спадкового права України й іноземних держав. Відносини 
зі спадкування є складовою частиною майнових відносин будь-
якого суспільства. 

Характеризуючи спадкове право капіталістичного суспі-
льства ще К. Маркс писав: «Закони щодо спадкування є … юри-
дичним висновком з існуючої організації суспільства, яка за-
снована на приватній власності, на засобах виробництва, тобто 
на землю, сировину, машини та ін.».  

Якщо дивитися з іншої сторони, то спадкове право ви- 
никає з тих суб’єктів, які пов’язані між собою лише родин- 
ними зв’язками, де в свою чергу, в нашій державі, спадкування 
може передаватись і особі, яка не має відношення до ро- 
дини чи  сім’ї. Прикладом може бути: друг, коханка, колега 
по  роботі [2]. 

Якщо зрівнювати нашу державу – Україну із Німеччиною, 
то можна сказати, що як в одній так і в другій країні спадкове 
право регулюється Цивільним кодексом [3, с. 143].  

Потрібно зазначити, що спадкування в Німеччині відбу-
валось не за законом, а за кровним спорідненням. Для передачі 
у спадок будь-якого майна вирішувалось, кому із найближчих 
родичів дістанеться майно. Інколи це, навіть, перетворювалось 
в розчленування сімей.  

В Україні ж, такий тип не практикувався, більше перева-
жало спадкування за законом чи спадкування за заповітом. 
Найбільш вагомим методом спадкування, може і бути «спадку-
вання за кровною спорідненістю», адже, якщо звернутись до 
сімейного законодавства України, то в Сімейному кодексі в ч. 2 
ст. 3 вказується, що сім’ю складають особи, які спільно прожи-
вають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 
обов’язки [4]. 

Якщо брати Словаччину, то там спадщина відкривається 
лише внаслідок смерті особи. В Україні спадкоємець може від-
мовитись від спадщини в Україні протягом 6 місяців. В Словач-
чині ж – протягом 1 місяця, після чого відмова може проходити 
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в усній формі, а в Україні письмово і з нотаріальним засвідчен-
ням (ч. 1 ст. 1273 ЦКУ).  

Також ще в ЦК Словаччини відсутнє таке поняття, як ві-
думерлість спадщини, яке має не аби яке значення в Україні. 
Тобто, все майно, яке передавалось у спадщину спадкоємцю, 
якому воно, по окремих причинах чи по відсутності спадкоєм-
ця, не може бути йому передано, то приватна власність в Укра-
їні переходить у власність певних територіальних громад 
(ст.  1277 ЦК України), що в свою чергу в Словаччині воно пере-
ходить у власність держави. 

Отже, якщо брати про відсутність спадкоємця, то перева-
жає Словаччина, оскільки майно переходить у власність та на 
благо держави. Стосовно терміну відмови від майна більш пра-
вильнішим є законодавство України, оскільки 6 місяців є дос-
татньо часу для обдумання передачі спадщини у власність того 
чи іншого спадкоємця.  

Аналізуючи вищевикладене можна сказати, що в кожній 
країні спадкова право відбувається різними способами. Потріб-
но також зазначити, що не дивлячись на принцип свобод запо-
віту, який є практично абсолютним в українському спадковому 
праві, доречним було б запозичити з спадкового права Словач-
чини обов’язок написання причину по якій було позбавлено 
законного заповіту спадкоємця, а спадок був переданий іншій 
особі, оскільки це дає можливість в подальшому спадкоємцю 
скористатись правом на сатисфакцію. 
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(Львівський державний університет 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДОГОВОРУ КОНТРАКТАЦІЇ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Досліджуючи природу договору контрактації сільського-

сподарської продукції, науковці одностайно зазначають, що 
«першим об’єктом договору контрактації історично вважається 
бавовна, що контрактувалася із Середньої Азії та Закавказзя» 
[1, с. 98]. Цей факт надає можливість зрозуміти, що договір ко-
нтрактації сільськогосподарської продукції виник досить дав-
но, а отже, існує необхідність на даний момент нормативно за-
кріпити поняття та істотні умови цього виду договору.  

Суттєві спроби у вирішенні цього питання були зроблені 
за часів радянської влади, а саме договір контрактації забезпе-
чував підприємство сировиною, а селянину давав упевненість 
у  збуті вирощеної продукції, причому на заздалегідь відомих 
йому умовах – за матеріальної підтримки заготівника [1, c. 98]. 

На даному етапі, договірні відносини контрактації сіль-
ськогосподарської продукції регулюються нормами Цивільного 
кодексу України [2] та Господарського кодексу України [3]. 
У  ч.1 ст. 713 ЦК України визначено, що за договором контрак-
тації сільськогосподарської продукції виробник сільськогоспо-
дарської продукції зобов’язується виробити визначену догово-
ром сільськогосподарську продукцію і передати її у власність 
заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним одер-
жувачеві, а заготівельник зобов’язується прийняти цю продук-
цію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов 
договору.  

Так, відповідно до ч. 1 ст. 271 ГК України державна заку-
пка сільськогосподарської продукції здійснюється за догово-
рами контрактації, які укладаються на основі державних замо-
влень на поставку державі сільськогосподарської продукції.  
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Щодо загальної характеристики, то визначення договору 
контрактації сільськогосподарської продукції дає підстави 
стверджувати, що він належить до консенсуальних договорів, 
так як виробник сільськогосподарської продукції саме зо-
бов’язується виробити продукцію, а заготівельник, у свою чер-
гу, зобов’язується її прийняти. Тобто договір контрактації сіль-
ськогосподарської продукції буде вважатися укладеним тоді, 
коли виробник та заготівельник дійдуть згоди за всіма істот-
ними умовами договору. Зазначений договір є двостороннім 
через те, що виробник бере на себе зобов’язання виробити та 
передати сільськогосподарську продукцію у власність заготі-
вельнику або визначеному одержувачу, а заготівельник несе 
зобов’язання щодо прийняття такої продукції та її оплати. 
Ознака від платності теж притаманна цьому договору в силу 
того, що виробник отримує визначену договором ціну за сіль-
ськогосподарську продукцію, а контрактант отримує таку про-
дукцію [4, c. 107]. 

У ч. 2 ст. 713 ЦК України зазначається, що до договору 
контрактації застосовуються загальні положення про купівлю-
продаж та положення про договір поставки, якщо інше не вста-
новлено договором або законом.  

Оскільки ці договори не є тотожними, виділимо основні 
ознаки договору контрактації: 

 спеціальна сфера застосування (опосередкування то-
варних відносин між містом і селом); 

 обмеження кола суб’єктів виробником сільськогоспо-
дарської продукції, з одного боку, і заготівельником – з іншого; 

 циклічний характер виконання договору (особливо 
для рослинництва), що залежить від природних чинників, а не 
від волі сторін; 

 мета укладення договору полягає у використанні сіль-
ськогосподарської продукції у підприємницькій діяльності або 
в інших цілях, що не пов’язані з особистим використанням; 

 момент укладення і виконання договору не співпада-
ють, оскільки предметом договору ж продукція, що тільки під-
лягає вирощенню (виготовленню) [5, c. 146]; 

 специфічний предмет та об’єкт договору. 
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Визначимо істотні умови договору контрактації.  
На думку Х. Марич, до істотних умов договору контракта-

ції сільськогосподарської продукції слід віднести: асортимент, 
кількість і якість сільськогосподарської продукції; строк та мі-
сце здавання-приймання сільськогосподарської продукції; по-
рядок та умови доставки до місця здавання-приймання, у тому 
числі вимоги до тари (упаковки); ціну й порядок оплати сільсь-
когосподарської продукції; відповідальність сторін за невико-
нання чи неналежне виконання договору [6, c. 91]. 

Також у ч. 3 ст. 272 ГК України вказано, що у договорах 
контрактації повинні передбачатися: 

– види продукції (асортимент), номер національного 
стандарту або технічних умов, гранично допустимий вміст у 
продукції шкідливих речовин; 

– кількість продукції, яку контрактант приймає безпо-
середньо у виробника; 

– ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок 
і  умови доставки, строки здавання-приймання продукції; 

– обов’язки контрактанта щодо подання допомоги в ор-
ганізації виробництва сільськогосподарської продукції та її 
транспортування на приймальні пункти і підприємства; 

– взаємна майнова відповідальність сторін у разі неви-
конання ними умов договору; 

– інші умови, передбачені Типовим договором контрак-
тації сільськогосподарської продукції, затвердженим у поряд-
ку, встановленому Кабінетом Міністрів України [3]. 

На нашу думку, доцільно виділити такі істотні умови да-
ного виду договору, як предмет, сторони, строк, місце здаван-
ня-приймання, ціна та відповідальність сторін. 

Слід розрізняти поняття «предмет договору» та « об’єкт 
договору». Об’єктом договору контрактації є сільськогосподар-
ська продукція, яка самостійно вирощена виробником такої 
продукції у процесі виконання договору контрактації.  

Сільськогосподарська продукція для цілей договору  
може піддаватися обробці та переробці силами та засобами  
виробника без використання додаткових складових (не сільсь-
когосподарської продукції), які можуть стати невід’ємною  
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частиною такої сільськогосподарської продукції. Під поняттям 
«предмет договору контрактації сільськогосподарської проду-
кції» слід розуміти зобов’язання сторін з виробництва та пере-
дачі з однієї сторони, отримання та оплати сільськогосподар-
ської продукції – з  іншої, тобто сукупність взаємних цілеспря-
мованих дій осіб  спрямованих на виробництво та передання 
виробником об’єкта договору, а також прийняття та оплату 
продукції заготівельником [7, с. 84–85]. 

Сторонами договору контрактації сільськогосподарської 
продукції виступають замовник та виконавець. Цей договір 
перш за все використовується аграрними товаровиробни- 
ками.  Державними замовниками виступають Верховна Рада 
України та інші центральні органи державної влади, Рада  
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські державні адміністрації, державні орга-
нізації та інші установи як головні розпорядники коштів дер-
жавного бюджету. Виконавцями державного замовлення є 
суб’єкти господарювання всіх форм власності (резиденти або 
нерезиденти), які виготовляють чи поставляють товари (робо-
ти, послуги) для задоволення пріоритетних державних потреб 
[8, с. 427]. 

Отже, підтримуючи думку більшості вчених, вважаємо за 
доцільне законодавчо закріпити поняття «предмету договору 
контрактації сільськогосподарської продукції», чітко визначи-
ти істотні умови цього виду договору з метою уникнення супе-
речностей щодо застосування подібних договорів, врахування 
специфіки аграрних відносин та захисту інтересів сільськогос-
подарських виробників. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО  

СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
 

Працівники поліції, виконуючи свої професійні обов’язки, 
беруть активну участь у різних видах професійного спілкуван-
ня, входять у контакт з службовими особами, з керівниками 
місцевих органів влади,прийняття рішень організаційно-
го,процесуального характеру та в цілому на всю професійну 
діяльність. В практиці професійної діяльності вона частіше од-
нобічна: ініціатива виходить від працівника поліції, об’єкт ін-
тересу при цьому лишається пасивним або ж протидіє (замас-
ковано чи відверто) встановленню будь-яких стосунків. Але від 
цього він не перестає бути учасником спілкування. Професійна 
майстерність проявляється саме в тих випадках, коли необхід-
но встановити психологічний контакт із особою, що не схильна 
до спілкування, здійснити на неї психологічний вплив і отри-
мати необхідну інформацію. При спілкуванні з особою для 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ppip/2011_10/Vavzhevhyk.pdf
http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/1/part_2/17.pdf
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складання її психологічного портрету, найкраще застосовувати 
метод спостереження. Потрібно звертати увагу на її мовлення, 
логічність викладення думок, виразні рухи, міміку, жести, очі, 
тіло, рухи, переміщення та пози людини, і навіть акуратності 
носінні одягу. Досвід свідчить, що чим менш складна і більш 
безпосередня людина, тим рел’єфніші її зовнішні рухи, отже, ми 
можемо з більшою достовірністю судити про її справжні пере-
живання. Для службової діяльності це має велике значення, 
оскільки дозволяє виявляти нещирість поведінки осіб, що спо-
стерігаються [1, с. 413]. 

Досить часто працівникам поліції доводиться проводити 
переговори. Як показує практика,одним із ефективних засобів 
запобігання тяжких наслідків в таких випадках є переговори 
ділового спілкування з правопорушниками, злочинцями чи їх 
представниками з метою захисту прав і свобод громадян, пе-
редбачених Конституцією України, досягнення згоди, направ-
леної на зниження громадської небезпеки та можливої шкоди, 
отримання необхідної інформації. Необхідно зазначити, що  
теоретичні засади та практичні аспекти ведення переговорів 
з  правопорушниками в нашій країні розроблені на сьогодні 
недостатньо, оскільки сама проблема в Україні виникла нещо-
давно. Професійне спілкування з правопорушниками у вигляді 
переговорів розглядають в якості тактичного засобу,що поле-
гшує використання сили [2]. Професійне спілкування може  
бути соціально або особистісно орієнтованим. Спілкування, яке 
має на меті вплив на конкретну людину, є особистісно орієнто-
ваним. У професійному спілкуванні працівників поліції завжди 
присутній елемент певних правил і норм поведінки, виражених 
в різних правових документах. Проте в діяльності поліції існує 
яскраво виражено опосередковане спілкування за допомогою 
різних нормативно-правових документів (наказів, розпоря-
джень, окремих доручень тощо). В сьогоднішніх умовах діяль-
ності поліцейських життєво необхідне підвищення професійно-
психологічної підготовки співробітників [3]. 

Таким чином,професійне спілкування працівників по- 
ліції є обов’язковим елементом чи різновидом професійної  
діяльності,в процесі якого здійснюється організація і тактика 
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взаємодії з різними категоріями громадян з метою попере-
дження, припинення, розкриття та розслідування правопору-
шень  і  злочинів.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ 

У СФЕРІ ЛІКАРСЬКИХ ПОМИЛОК 
 

Медична діяльність пов’язана з життям і здоров’ям лю-
дини, що визначено найвищою соціальною цінністю відповідно 
до ст. 3 Конституції України [1], і є ризикованою. Ризик полягає 
в тому, що ніхто не може гарантувати позитивного результату 
у зв’язку з наявністю багатьох факторів, які впливають на про-
цес лікування. Так, основний закон держави гарантує кожному 
право на захист життя і здоров’я від протиправних посягань. 
Права пацієнта, їх реалізація – важливі теми для українського 
суспільства, тому що пов’язані з ними проблеми зачіпають ін-
тереси кожного [2]. 

Дослідження якості надання медичної допомоги прово-
дяться в багатьох країнах світу. У Канаді 30% пацієнтів стають 
жертвами медичних помилок, в Австралії – 27%, у Німеччині – 
23%. Що стосується України, офіційна статистика кількості ме-
дичних помилок не ведеться. Але за неофіційними джерелами 
відсоток лікарських помилок дуже високий і становить біля 
однієї третини [3]. 

http://mydisser.com/%20en/catalog/view/252/258/18950.html
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Під лікарською помилкою розуміється дефект надання 
медичної допомоги, що пов’язаний з неправильними діями ме-
дичного персоналу, який характеризується добросовісною по-
милкою [4, c. 308], це традиційна для медиків думка: лікарська 
помилка – це випадковий збіг обставин або наслідок недоско-
налості медичної науки та техніки, тобто при такій помилці 
вина медичного працівника відсутня. Побутує й інша думка яка 
полягає в тому, шо лікарська помилка – це недбалі, несумлінні, 
необережні дії та прийоми з надання медичної допомоги (пос-
луг), результатом яких виявилося тілесне ушкодження або 
смерть пацієнта.  

Професор медицини Ю. Д. Сергєєв, слушно зазначив, що 
вирішення питання про наявність або відсутність в діях медич-
них працівників елементів протиправності та винності є виня-
тковою прерогативою юристів, а не судових медиків чи кліні-
цистів [5]. 

Як наслідок, при викритті злочинів аналізованої катего-
рії постає низка проблем:  

по-перше, важко отримати, зібрати ґрунтовну перекон-
ливу доказову базу;  

по-друге, не допомагає повному, всебічному, 
об’єктивному досудовому слідству з перспективою направлен-
ня справи до суду відсутність напрацьованих методик розслі-
дування цієї категорії злочинів; по-третє, відсутність спеціалі-
зації при розслідуванні цих справ і відповідно відсутність пер-
винних знань, передусім професійних та медичних навичок 
у  слідчих для розслідування кримінальних проваджень даної 
категорії [6]. 

Розкриття злочинів пов’язаних з лікарською помилкою 
відзначається складністю та значним обсягом роботи. Потреба 
широкого використання спеціальних, зокрема медичних знань, 
проведення відомчих перевірок та інших подібних заходів дає 
підстави зробити висновок, що такі справи належать до кате-
горії підвищеної складності [7]. 

Для з’ясування характеру причин лікарської помилки до-
цільно проаналізувати усю професійну діяльність лікаря. Крім 
того, потрібно зібрати дані про фізичний та психічний стан лі-
каря в момент неналежного надання медичної допомоги. 
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Для планування і створення версій необхідно також діз-
натися усі дані про потерпілого, його поведінку, дані про його 
стан здоров’я до та після надання йому медичних послуг. 

Джерелами, з яких можна отримати інформацію про об-
ставини злочину, є: медичні документи; речовини; приміщен-
ня; електронні носії інформації [8]. 

Варто врахувати особливість перевірки первинної інфор-
мації щодо злочинів вчинених медичними працівниками, так 
званих медичних помилок. Адже первинна інформація здебі-
льшого не може бути підставою для відкриття оперативно-
розшукової справи, тому що вона є неповна. Тому, оперативні 
працівники повинні провести заходи, передбачені чинним за-
конодавством (права оперативних підрозділів) [9]. 

Варто зазначити, що існують різні точки зору на дану 
проблему. І, у відповідності до своєї професійної приналежнос-
ті, кожна сторона відстоює свої позиції, але у цьому протисто-
янні варто виокремити найголовніше – існування такого діян-
ня, яке спричинює шкоду, або створює загрозу заподіяння да-
ної шкоди, життю чи здоров’ю пацієнта. Варто підсумувати, що 
викриття даної категорії злочинів має ряд особливостей, які 
необхідно враховувати на етапі як перевірки інформації, так і 
на етапі створення версії та плану, а також під час проведення 
оперативно-розшукових заходів. 
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МЕТОД ХОЛОТРОПНОГО ДИХАННЯ 

ЯК СПОСІБ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ТА СЛУХАЧІВ 
СИСТЕМИ ВНЗ МВС ДО МАЙБУТНЬОЇ СЛУЖБИ 

 
В наш час важливий вплив на формування суспільної 

безпеки започатковує реорганізований орган громадського 
порядку, який носить назву поліції. Поліція безпосередньо 
впливає на почуття безпеки особистості, відповідно також 
впливає на настрій суспільства. 

Як відомо, людина не може творити спокійно, якщо на-
вколо неї відбувається безлад, хаос та анархія. Єдиним методом 
творіння в таких випадках є черпання інформації саме з цих 
хаотичних та позбавлених порядку подій. Сьогодні в нашій кра-
їні переважає величезний відсоток людей з негативними емо-
ціями, які втратили в АТО товаришів, родичів, близьких або 
й  частинку свого тіла. Відповідно загальний суспільний на-
стрій перебуває на небачено низькому за часи незалежності 
рівні. Працівники право охоронних, морально уповноважені 
піднімати рівень апатичності народу в цілому. 

http://103-law.org.ua/Article.aspx?a=61
http://hladun.pp.ua/наукові-праці/криміналістична-характеристика-злоч/
http://hladun.pp.ua/наукові-праці/криміналістична-характеристика-злоч/
http://referatu.net.ua/referats/%207569/164573
http://referatu.net.ua/referats/%207569/164573
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/conv
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Для вирішення даної проблеми доцільно спробувати під 
час професійної підготовки майбутніх представників право 
охороннихорганів, застосовувати різного роду прийоми впливу 
на світосприйняття реальності. Ці прийоми застосовувати ви-
ключно з метою позбавлення працівників ефекту особистісно-
го конфлікту. Тобто, для того щоб правоохоронці не переноси-
ли травми, які були завдані їм на трансперсональному рівні. 
І  які з часом, можуть негативно виплисти в їхніх буднях. 

Холотропне дихання, як метод не тільки позбавлення 
особистостей від підсвідомого рівня страхів, а й формування 
в  людині альтернативного погляду на речі, відповідно креати-
вного мислення та забезпечення різноманітного аналізу ситуа-
ції. Відповідно за допомогою працівників, які дивляться різнос-
торонньо на проблеми, та творять ідеї з якісної роботи у сфері 
право охоронної діяльності, можна створити умови кращого 
рівня проживання в Україні [2, c. 191; 3, с. 11]. 

Станіслав Гроф стверджує, «що зв’язок з переживаннями 
плоду на стадіях біологічного народження забезпечує вибор-
чий доступ до специфічних областей колективного несвідомо-
го, які втілюють подібні стани свідомості. Для теорії і практики 
емпіричної роботи самопізнання виявилося корисним посту-
лювати існування чотирьох гіпотетичних динамічних матриць, 
керуючих процесами на перинатальному рівні несвідомого 
[1,  c. 77–78; 4, с. 10]. 

Для емпіричного підтвердження впливу на емоційний 
стан працівників ОВС холотропного дихання, нами був прове-
дений сеанс холотропного дихання для добровільних бажаю-
чих з числа магістрів Львівського державного університету 
внутрішніх справ, які мають стаж роботи в практичних органах 
ОВС від 6 до 26 місяців. Дослідження проводилось з 20 магіст-
рантами факультетів № 1 та № 2 (підготовки фахівців слідства 
та підготовки фахівців кримінальної міліції). Одинадцять з них 
мали стаж роботи більше 1 року в ОВС, п’ятеро більше 2 років в 
ОВС і четверо менше одного року в ОВС. Працювали учасники 
емпіричного дослідження слідчими слідчих відділів, оперупов-
новаженими карного розшуку, відділу по боротьбі з наркоти-
ками, відділу економічної безпеки та дільничними міліції. 
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В експерименті брали участь 20 осіб. Кожному з них пе-
ред початком сеансу холотропного дихання, було роздано тес-
ти. Ідентичні тести, були підготовлені для того, щоб виміряти 
емоційну стійкість, після проведення сеансу. 

За результатами дослідження опитувальної методики 
самопочуття, активності та настрою, після сеансу холотропного 
дихання, самопочуття учасників значно покращилось, це відо-
бражається зміною в сторону позитивізму на 6 пунктів (з 51 до 
57) Відповідно, психічний стан людини покращився, що приз-
вело до покращення емоційного стану, та відповідно самопо-
чуття особистостей. Загалом, майже всі учасники, заявили, що 
їхнє самопочуття значно краще, ніж було перед тестом. Емо-
ційний стан, як безпосередній еквівалент емоційної стійкості, 
дає зрозуміти, що учасники стали більш стійкими і можливо 
краще почали відноситись до своєї діяльності, ставши більш 
емоційно підкованими. 

Середньостатистичний стан активності зменшився на 
4  пункти, відповідно всі учасники, відчули почуття полегшено-
сті, викинутої не потрібної енергії, розслабленості, єднання 
зі  своїм розумом. В даному аспекті, досягнуті потрібні ре- 
зультати, адже в розслабленому стані, мозок здатен висунути 
критичний варіант розвитку подій. Загальне розслаблення 
учасників сеансу, допомогло їм відволіктись від проблем бу-
денності, та відчути себе відпочившим, прямісінько по серед 
робочого дня. 

Середньостатистичний показник настрою збільшився на 
8 пунктів, було досягнуто результату покращення головної 
одиниці емоційного стану, безпосередньо настрою, а настрій 
являється своєрідним дзеркалом емоційного стану. Учасники 
після проведення тесту жваво ділились враженнями, розпові-
дали один одному про те в якому стані вони були, малювали 
візерунки та були в доволі піднесеному настрої, хоча явних 
причин для того не було.  

Відповідно, методика використання холотропного ди-
хання, показує що його потрібно використати систематично 
приблизно 10–12 разів, для того щоб покращити елементи  
формування емоційної стійкості людини. 
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Тобто з наведених даних, можна зробити висновок про 
те, що в поліції, крайнє необхідно, вводити курси для психофі-
зіологічного покращення самопочуття працівника, пізнання 
особистості працівника, задля передбачення нестандартної 
поведінки в екстремальних ситуаціях, та позбавлення праців-
ника підсвідомого страху, який укорінився на трансперсональ-
ному рівні. 

Відповідно однією з невід’ємних частинок даного курсу 
повинні стати дихальні практики, які являються ключем, до 
саморозуміння, самопримирення та самопідготовки до ситуа-
цій, з якими може зіштовхнутись працівник на службі. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Гроф С. Подорож в глибини себе / С. Гроф // The adventure of 
self discovery. – 1991. – 245 с. 

2. Гроф С. Холотропна свідомість / С. Гроф // The adventure of self 
discovery. – 1991. – 312 с. 

3. Джозеф П. Холотропне дихання: Потенціал роль тривалої, доб-
ровільне гіпервентіляціонної процедури як ад’юнкт психотерапії» / 
П.  Джозеф, О.Вільямс // The Journal of Alternative and Complementary 
Medicine. – 2007. – Vol. 13, no. 7 (September). – 15 с. 

4. Орр Леонард. Осознанное дыхание; Теоретические проблемы / 
Леонард Орр. – М., 1991. – 154 с. 

 
 

І. В. Зарівна 
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ЩОДО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ 

АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
Військово-цивільна адміністрація в Україні – тимчасо-

вийдержавний орган, який діє на території Донецької та Луган-
ської областей у складі Антитерористичного центру при Служ-
бі безпеки України і призначений для забезпечення дії Консти-
туції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації 
життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії 
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диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення 
гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористи-
чної операції. 

Військово-цивільні адміністрації утворюються у разі по-
треби за рішенням Президента України. Військово-цивільні 
адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи де-
кількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких  
сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи 
не  здійснюють покладені на них повноваження.  

Безпосереднє керівництво військово-цивільними адміні-
страціями здійснюють їх керівники. Вони призначаються на 
посаду та звільняються з посади рішенням Ради національної 
безпеки і оборони України. 

Військово-цивільні адміністрації виконують повнова-
ження, характерні для органів місцевої влади, у тому числі  
делеговані [1]. 

Фінансування діяльності військово-цивільних адмініст-
рацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів від-
повідних місцевих бюджетів, а районних і обласних військово-
цивільних адміністрацій – за рахунок коштів Державного бю-
джету України та відповідних районних і обласних бюджетів. 

Структуру і штатний розпис військово-цивільних адміні-
страцій населених пунктів затверджує керівник Антитеро- 
ристичного центру при Службі безпеки України за поданням 
керівника відповідної військово-цивільної адміністрації. 

Згідно з Указами Президента України № 123/2015 від 
5  березня 2015 року, № 469/2015 від 7 серпня 2015 року, 
№  472/2015 від 13 серпня 2015 року, № 329/2016 від 11 серп-
ня 2016 року створено такі військово-цивільні адміністрації 
(ВЦА): ВЦА обласного рівня, ВЦА районного рівня, ВЦА рівня 
населених пунктів [2]. 

Також відбулися зміни від 04.06.2016 р. до Закону Украї-
ни «Про військово-цивільні адміністрації». 

У редакції від 09.12.2015 в статті 1 ч. 1 зазначено що, вій-
ськово-цивільні адміністрації району, області – цетимчасові 
державні органи, території повноваження районних, обласних 
рад та/або державних адміністрацій та інші повноваження, ви-
значені цим Законом. 
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Військово-цивільні адміністрації населених пунктів – 
це  тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній 
території повноваження сільських,селищних, міських рад та/або 
виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, ви-
значені цим Законом [3]. 

Президент України Петро Порошенко підписав Указ про 
створення військово-цивільних адміністрацій. Указом передба-
чається утворити: Донецьку обласну військово-цивільну адміні-
страцію, Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію та 
ряд районних і міських військово-цивільних адміністрацій [4]. 
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СКЛАДОВІ ПРАВА ОСОБИ НА СІМ’Ю 

 
Сім’я є одним із найважливіших форм організації життя 

людей, яка має фундаментальне значення як для індивіда, осо-
бистості, так і для суспільства. Це така спільність людей, яка 
спирається на шлюбний союз, на родинні зв’язки, на різномані-
тні відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, 
між самими дітьми, між іншими членами сім’ї, які живуть разом 
і спільно ведуть господарство. 

Мабуть, немає права, тісніше пов’язаного з людиною, 
ніж  право на сім’ю. Право фізичної особи на сім’ю є складовою 

http://yurfact.com.ua/%20zminy_do_zakonodavstva/zminy_vid_04.02.2016_do_zu_pro_viiskovo-tsyvilni_%20administatsii.html
http://yurfact.com.ua/%20zminy_do_zakonodavstva/zminy_vid_04.02.2016_do_zu_pro_viiskovo-tsyvilni_%20administatsii.html
http://yurfact.com.ua/%20zminy_do_zakonodavstva/zminy_vid_04.02.2016_do_zu_pro_viiskovo-tsyvilni_%20administatsii.html
http://m.dt.ua/
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єдиного комплексу її особистих немайнових прав, тому  
поміщення його саме в Цивільному кодексі України [1] є випра-
вданим. Зміст права на сім’ю та умови його здійснення конкре-
тизовані в Сімейному кодексі України [2]. 

Вчені вважають, що закріплене у ст. 291 Цивільного ко-
дексу України як особисте немайнове право, що забезпечує 
природне існування фізичної особи – право на сім’ю, радше слід 
віднести до окремих (спеціальних) особистих немайнових прав, 
що виникають у сфері сімейних відносин. Адже дане право тіс-
но пов’язане із сімейними правовідносинами і здебільшого 
не  виникає та не існує поза ними [3, с. 262]. 

Право на сім’ю включено до першої групи особистих не-
майнових прав невипадково. Сім’я забезпечує людині психоло-
гічний притулок, і саме вона часто є для неї засобом виживан-
ня. У ст. 3 Сімейного кодексу України сім’я, відповідно до Зага-
льної декларації прав людини, інших міжнародно-правових до-
кументів, названа первинним та основним осередком суспільс-
тва. Ознаками сім’ї, як зазначено у ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу 
України, є спільне проживання, спільний побут, наявність  
взаємних прав та обов’язків.  

Право на сім’ю складається з кількох елементів:  
1) право на створення сім’ї; 
2) право на проживання у сім’ї; 
3) право на повагу до свого сімейного життя. 
Відповідно до Сімейного кодексу України, особа, яка до-

сягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї. Зокрема 
ст.  23 Сімейного кодексу України, закріплює, що право на 
шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Право на ство-
рення сім’ї є елементом сімейної правоздатності особи, яка до-
сягла шлюбного віку, а не її суб’єктивним правом, оскільки йо-
му не відповідає чийсь обов’язок.  

Суб’єктивному ж праву особи завжди відповідає 
обов’язок іншої особи або осіб [4, с. 21] . 

Разом з тим, створення сім’ї не обмежується вступом 
в  шлюб. Сім’я може створюватися одинокою особою шляхом 
усиновлення дитини. А відповідно до ст. 211 СК України усино-
влювачем може бути повнолітня дієздатна особа. Отже, реалі-
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зувати право на створення сім’ї може тільки особа, яка досягла 
повноліття. 

Слід зазначити, що особа, яка народила дитину, незалеж-
но від віку може створити сім’ю. Мова йдеться про сім’ю, чле-
нами якої буде ця особа (жінка) та народжена нею дитина. 
В  даному випадку законодавець слушно застосував словоспо-
лучення «може створити», оскільки тільки факт народження 
дитини автоматично сім’ю не створює, оскільки жінка в силу ч. 
3 ст. 143 СК України має право залишити дитину в пологовому 
будинку або в іншому закладі охорони здоров’я. 

Другим елементом права особи на сім’ю є право на про-
живання в сім’ї. Це право має особа незалежно від віку. Так пра-
во дитини на проживання в сім’ї конкретизується обов’язком 
її  батьків або матері забрати її із пологового будинку (ст. 143 
СК). Особа, яка має сім’ю, вправі проживати в тому самому місці, 
де живе її сім’я. Проте СК України також зазначає, що подружжя 
вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку 
з  навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за 
батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають 
спільно. Також визначається право дитини на визначення міс-
ця проживання у випадку, якщо батьки проживають окремо, 
тоді місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти ро-
ків, визначається нею самою (ч.3 ст. 160 СК України). Примусо-
ва ізоляція особи від сім’ї допускається тільки у випадках і в 
порядку, встановлених законом. Так, наприклад, до фізичної 
особи, підозрюваної у вчиненні злочину, може бути застосова-
ний запобіжний захід у вигляді взяття під варту . 

Третім проявом права особи на сім’ю є її право на повагу 
до свого сімейного життя. В цілому «право на повагу» крити- 
кується дослідниками проблем особистих немайнових прав 
фізичної особи як таке, що не знає способів примусового здійс-
нення та навіть загальних меж здійснення. Разом з тим, конк-
ретизацію права особи на повагу до свого сімейного життя мо-
жна знайти в інших нормах законодавства, зокрема, у ч. 5 ст. 5 
СК України та у ст. 292 ЦК України, відповідно до яких ніхто 
не  може втручатися у сімейне життя фізичної особи, крім ви-
падків, передбачених Конституцією України.  
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До цих елементів права на сім’ю слід ще додати право 
особи на захист своєї сім’ї, яке сформульоване у ст. 5 СК Украї-
ни. Отже, кожен елемент права на сім’ю має важливе значення 
і  може бути предметом окремого дослідження. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ  

СПОСОБІВ ШАХРАЙСТВ 
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Науково-технічний прогрес набирає обертів, і результа-

том цього є поява найрізноманітніших пристроїв, що роблять 
життя людей у всьому світі зручнішим і цікавішим. Майже ко-
жного дня створюються різні інноваційні технології та впрова-
джуються у повсякденне життя.  

Колись одним з найцінніших досягнень стала можливість 
спілкування людей на великій відстані, і саме в той час і в тому 
місці, коли це зручно. Звісно, мова йде про мобільний зв’язок, 
який, починаючи з 1973 року, був впроваджений в усіх розви-
нених країнах світу.  

16 червня 1993 року в Україні було здійснено перший 
дзвінок з мобільного телефону, і цей день вважається датою, 
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коли в нашій державі започатковано використання мобільного 
зв’язку. 

Сьогодні в Україні важко знайти людину, яка не користу-
ється послугами операторів мобільного зв’язку. Постійно вдос-
коналюються зовнішніх вигляд мобільних пристроїв, технічне 
і  програмне оснащення, адаптуються до комфортного спілку-
вання тарифні плани операторів. З’являються нові варіації 
«смартфонів» (від англ. smartphone – розумний телефон) або 
«айфонів» із все більшим обсягом можливостей. І все це ро-
биться з однією метою – збільшити кількість продажу так зва-
них «гаджетів», збільшити час нашого спілкування, і, відповід-
но, досягти росту доходів компаній. Відповідно, багато хто з нас 
має не один, а два та більше пристроїв зв’язку і спілкування. 

Користь впровадження у наше життя безконтактних за-
собів зв’язку беззаперечна, але слід завжди пам’ятати про зво-
ротній (негативний) бік процесів. Так, звісно відкритим зали-
шається питання щодо впливу електромагнітного опромінення 
мобільних пристроїв на здоров’я людини. Але в представленій 
роботі хотілось би зосередити увагу на іншому негативному 
аспекті, зокрема на тому, що представники кримінального сві-
ту також активно засвоюють сферу мобільного зв’язку, впро-
ваджуючи різні схеми злочинного збагачення. Цьому є декілька 
причин. По-перше, власник цінного «гаджету» – це потенціаль-
на жертва різного роду злочинів – від крадіжок до насильниць-
ких нападів (розбоїв і грабежів). Громадянам завжди слід 
пам’ятати, що демонстрація достатку і дорогих пристроїв зав-
жди провокує осіб із злодійськими намірами. По-друге, гроші 
на рахунках абонентів мобільного зв’язку часто виступають 
предметом розкрадень. І, по-третє, авторизація за допомогою 
мобільного зв’язку дає злочинцям доступ до грошей на банків-
ському рахунку абонента. Потерпілими від таких дій частіш 
стають неповнолітні та особи похилого віку, але в оману може 
бути введений кожен. 

Більшість дій злочинців охоплюються поняттям шахрай-
ство (злочином передбаченим ст. 190 Кримінального кодексу 
України), але можуть мати місце й інші прояви. Наведемо схеми 
дій злочинців більш детально. 
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Схема перша. До абонента надходить дзвінок нібито із те-
хнічної служби оператора зв’язку або приходить повідомлення 
(далі – sms) про те, що його номер заблоковано і потрібно пере-
дзвонити за вказаним номером. Як правило, це номер не чоти-
рьохзначний, як у дійсних операторів зв’язку, а звичайний. Коли 
абонент дзвонить туди, відповідає «спеціаліст» і пояснює, що 
номер переводять на іншу лінію або просить відправити sms 
на  інший номер. Сутність обману полягає в тому, що вказані 
абоненту номери – це платні лінії, за зв’язок з якими знімаються 
грошові кошти на користь фізичної або юридичної особи.  

Схема друга. До абонента дзвонять з невизначеного (скри-
того) номера та представляються співробітниками банку. При 
цьому шахраям, як правило, відома особиста інформація про же-
ртву: її прізвище, по батькові, ім’я, та банк, в якому відкрито її 
рахунок. Під різними приводами, як то заблокований рахунок, 
перевірка, тощо, шахраї просять назвати їм певні особисті дані, 
уточнюють телефонний номер, просять вказати номер банків-
ської карти, а потім просять данні пін-коду. Схема обману наці-
лена на отримання даних для авторизації власника рахунку й 
отримання доступу до грошей з метою заволодіння ними. 

Також поширеним способом є прохання набрати певні 
цифри під час розмови із співробітником мобільного операто-
ру, який нібито покращує зв’язок або щось ремонтує чи переві-
ряє. Під час розмови шахрай просить набрати абонента певні 
цифри для того, щоб авторизуватись або залишатись на 
зв’язку. Після розмови гроші на рахунку абонента зникають. 
Шахрай диктує таким чином цифри, набір яких відправляє sms 
на короткий номер – на платну лінію, або витягає з абонента 
інформацію про його sim-карту, що потім дозволяє йому зніма-
ти кошти з неї віддалено в будь-який час. 

Схема третя. Надходить дзвінок або повідомлення нібито 
від оператора чи з радіо, і шахраї розповідають абоненту про ве-
зіння та виграш грошей, путівки, побутової техніки, автомобіля, 
квартири. Вказують для ймовірності назву, адресу установи, пі-
дприємства або організації, де можна забрати виграш чи пода-
рунок. Потім просять переказати невелику суму грошей для ре-
єстрації учасника або відправити sms за вказаним номером. 



- 175 - 

Гроші абонента з рахунку зникають і виходить так, що акції та 
призів і не існувало. Як правило, така махінація проходить дуже 
швидко, з використанням вкрай приголомшеного стану людини. 

Схема четверта. Надходить дзвінок з невизначеного но-
мера від, як правило, дуже близької людини абонента. Наспра-
вді, шахраї або добре імітують голос, або його несхожість опра-
вдують стресовим станом, хвилюванням чи хворобою тощо. 
Співрозмовник повідомляє про те, що його затримала поліція 
за злочин, і за свободу вимагають гроші. Існують й інші варіан-
ти, з них найбільш розповсюдженими є наступні: «втрапив 
в  дорожньо-транспортну подію і збив людину», «захопили 
злочинці», «отримав травму і потребує операції». При цьому 
співрозмовник намагається плакати, вказує, що дзвонить не зі 
свого телефону, бо його телефон вкрали або загубив, або за-
брали в  поліції, або сів аккумулятор. Для переконливості труб-
ку бере начебто слідчий (лікар, «бандит»), та вказує реквізити 
банківської картки та суму коштів, яку необхідно перевести. 
Жертвою стає людина, яка намагається допомогти своєму бли-
зькому у  тяжкій ситуації. 

Схема п’ята. Жертві надходить прохання від незнайомої 
людини на вулиці або в місці скупчення людей (вокзалі, ринку 
тощо) подзвонити з її телефону до близької людини (матері, 
батька, сина, доньки) або до швидкої медичної допомоги чи 
поліції, для того щоб повідомити їм про якусь небезпеку або 
оповістити про якусь проблему. Як правило, перед цим жертві 
розповідають дуже чутливу історію, плачуть, падають на колі-
на чи інше. Вона передає телефон, шахрай набирає номер 
і  щось розповідає. Потім ця особа зникає, як і гроші, які вона 
витратила на спеціально відкриту платну лінію зв’язку. Нерід-
ко зустрічаються шахраї – дівчина чи хлопець, які вмовляють 
дати подзвонити своєму коханню, та попросити пробачення, 
освідчитись в коханні чи інше. Звичайно, схема видається та 
ж  сама – сценарій видуманий.  

Звісно, представлені схеми обману не вичерпують всіх 
проявів дій шахраїв. Їх існує безліч. Але сподіваємось, що нада-
на інформація стане в нагоді багатьом, і застережіть від необ-
думаних вчинків і збереже чиїсь заощадження. 
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ЩОДО СТРУКТУРИ  
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ  
У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

 
Нормативно-правове регулювання бюджетної сфери 

останнім часом відзначається динамічністю змін. Лише за 
2014-2015 роки 32 рази до Бюджетного кодексу України вно-
силися зміни та доповнення, останні з яких Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» [1].  

Нестабільність законодавства впливає й на правозасто-
совні аспекти юридичної відповідальності за правопорушення 
у бюджетній сфері. Юридична відповідальність за правопору-
шення у бюджетній сфері «має системний, міжгалузевий харак-
тер» [2, с. 94], що зумовлює доцільність розгляду її за схемою: 
юридична відповідальність у цілому (як система) ‒ види юри-
дичної відповідальності (як підсистеми) ‒ підвиди юридичної 
відповідальності (як елементи системи) ‒ норма, що передба-
чає юридичну відповідальність (як первинний елемент) 
[3,  с.  625].  

Незважаючи на те, що в літературі немає єдиного розу-
міння юридичної відповідальності, більшість авторів дотри-
муються думки, що відповідальність виникає з моменту вчи-
нення правопорушення і є юридичним зв’язком правопоруш-
ника з державою і (або) потерпілим. Крім того, відповідаль-
ність розглядається як передбачений правом наслідок право-
порушення, при цьому всі автори одностайні, що притягнення 
до відповідальності має місце в рамках правовідносин, а юри-
дичним фактом, що породжує її, є правопорушення [4, с. 377]. 
Щодо юридичної відповідальності у бюджетній сфері, то таким 
юридичним фактом є порушення норм бюджетного законо- 
давства, за яке передбачено один із видів юридичної відпо- 
відальності. 
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У статті 117 БК України зазначено, що за порушення бю-
джетного законодавства до учасників бюджетного процесу 
можуть застосовуватися заходи впливу, які є проявом фінансо-
во-правової відповідальності, а у статті 121 БК України перед-
бачено, що посадові особи, з вини яких допущено порушення 
бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, 
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно  
з  законом.  

Тобто за вчинення порушення бюджетного законодавст-
ва можливим є притягнення до кількох видів юридичної відпо-
відальності, що вважається ознакою системності юридичної 
відповідальності [3, с. 626]. 

У сфері бюджетної діяльності цивільна відповідальність 
полягає, передусім, у відшкодуванні завданої шкоди посадови-
ми особами учасника бюджетного процесу. Така шкода може 
бути завдана як державі, так і окремим фізичним чи юридич-
ним особам.  

Кримінальна відповідальність за правопорушення у бю-
джетній сфері настає за нецільове використання бюджетних 
коштів службовою особою, а так само здійснення видатків  
бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених  
бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БК 
України чи закону про Державний бюджет України на відпові-
дний рік, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти 
у  великих чи особливо великих розмірах (стаття 210 КК Украї-
ни) та за  видання службовою особою нормативно-правових 
актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують 
витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій 
були бюджетні кошти у великих та особливо великих розмірах 
(ст. 211 КК України).  

Адміністративна та фінансово-правова відповідальність 
наступає за низку ідентичних порушень бюджетного законо-
давства (включення недостовірних даних до бюджетних запи-
тів, що призвело до затвердження необґрунтованих бюджет-
них призначень або необґрунтованих бюджетних асигнувань; 
здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету 
без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищен-
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ням всупереч БК України чи закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік; нецільове використання бюджет-
них коштів та інші).  

При цьому за вчинення адміністративного правопору-
шення до посадових осіб застосовується штраф як вид адмініс-
тративного стягнення, а до учасників бюджетного процесу ‒ 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинення 
фінансового правопорушення ‒ заходи впливу, які слід вважати 
заходами фінансово-правової відповідальності (зупинення 
операцій з бюджетними коштами, зменшення бюджетних аси-
гнувань та інші).  

Таким чином, юридична відповідальність за правопору-
шення у бюджетній сфері як системне утворення складається 
із  підсистем кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, 
цивільної та фінансово-правової відповідальностей.  

Одна від одної ці підсистеми відрізняються, передусім, 
характером і ступенем суспільної небезпеки правопо- 
рушень як  підстав настання того чи іншого виду відпо- 
відальності.  

Зважаючи на деталізованість нормативно-правового ре-
гулювання та системність і завершеність правових конст- 
рукцій лише у фінансово-правовій відповідальності за право-
порушення у бюджетній сфері доцільно виокремлювати під- 
вид юридичної відповідальності ‒ бюджетно-правову відпо- 
відальність.  
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ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ 

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Протягом останніх двох десятиліть, світове суспільство 
зробило значні кроки у напрямку розвитку комп’ютерних тех-
нологій. Розвиток комп’ютерних технологій у свою чергу, при-
звів спочатку до виникнення, а надалі й до еволюції кіберзло-
чинності. Кіберзлочинність – це злочинність у так званому  
«віртуальному просторі». Віртуальний простір (або кіберпрос-
тір) можна визначити як модельований за допомогою ком- 
п’ютера інформаційний простір, в якому знаходяться відомості 
про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, представлені 
в математичному, символьному або будь-якому іншому вигляді 
і що знаходяться в процесі руху по локальних і глобальних 
комп’ютерних мережах, або відомості, що зберігаються в па- 
м’яті будь-якого фізичного або віртуального пристрою, а також 
іншого носія, спеціально призначеного для їх зберігання, об- 
робки і передачі [1]. 

За останній рік на офіційні структури, та суспільно важ-
ливі об’єкти України було скоєно декілька десятків кібернети-
чних атак. Найбільшого резонансу набули такі кібератаки, як 
атака на Енергосистему України та атака на Державний Реєстр 
Нерухомості. Ці кібератаки свідчать як про зухвалість осіб які їх 
вчинюють, так і про прогалини у системі кібербезпеки України. 
Згідно статистичним даним, які опубліковані фахівцями 
«Kaspersky Lab», Україна у 2014 році ввійшла у 5 країн, на які 
найчастіше здійснюються кібернетичні атаки, а у 2015 році, 
разом з США, очолила цей список [2]. 

У 16 Розділі КК України передбачено відповідальність за 
злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку. На даний момент розкриттям цих злочинів  
займається Департамент кіберполіції Національної поліції 
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України. Під час реформування правоохоронних органів питан-
ня кібербезпеки України є одним з найважливіших.  

Що стосується загальнодержавних заходів протидії кібе-
рзлочинності, то, на нашу думку, вони повинні складатися 
з  таких елементів як:  

1) своєчасне інформування відповідального підрозді-
лу/установи про загрозу кіберзлочинності;  

2) вдосконалення існуючих та розробка нових програм 
кіберзахисту;  

3) регулярне оновлення систем та баз даних, та заміна 
кодів/паролів доступу до відповідних електронних даних;  

4) посилення заходів безпеки на об’єктах;  
5) підвищення рівня знань працівників підприємств, 

установ, організацій які мають доступ до електронних мереж 
суспільно важливих об’єктів про кіберзлочинність, та загальні 
засоби протидії їй;  

6) своєчасне постачання установ якісними, та новітніми 
системами захисту від кібератак. 

Реалізація цих засад вже відбувається в Україні. 16 берез-
ня 2016 р. Президент України підписав указ, яким увів в дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
27  січня «Про Стратегію кібербезпеки України» [3]. 

Зміст рішення РНБО полягає у наступному: утворення у 
своїй структурі Національного координаційного центру кібер-
безпеки, а також визначення переліку установ, які стануть ос-
новою національної кібербезпеки. До цих установ належать 
Міноборони, Державна служба спеціального зв’язку та захисту 
інформації України (Держспецзв’язку), Служба безпеки України 
(СБУ), Національна поліція, Національний банк України (НБУ), 
розвідувальні органи. Перелічені установи, згідно вищезазна-
ченого рішення зобов’язані якомога швидше узгодити держав-
ну політику у галузі кібербезпеки з відповідними стандартами 
Євросоюзу та НАТО. 

Також РНБО доручила Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої 
розвідки та Національному інституту стратегічних досліджень 
затвердити у двомісячний строк план заходів на 2016 рік із за-
провадження згаданої стратегії. Рада нацбезпеки та оборони 
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вирішила щороку переглядати подібні плани та звітуватися 
про їх виконання [4]. 

Голова лабораторії комп’ютерної криміналістики CyberLab 
Сергій Прокопенко, після кібератаки на Державний Реєстр  
Нерухомості, розповів про програму «ІнфоОберіг», яку лабора-
торія розробила спеціально для захисту від подібних атак.  
Вартість цієї програми залежатиме від масштабів її застосуван-
ня. Якщо підключати кожен комп’ютер нотаріуса окремо, то 
це  буде коштуватиме дорожче, а якщо Міністерство Юстиції 
України візьме це питання під свій контроль, то програма кош-
туватиме дешевше [5]. 

Також слід зазначити що раніше в Україні була лише  
одна команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події – 
CERT-UA при службі Держспецзв’язку. Цей підрозділ забезпечує 
інформаційний захист передовсім органам влади. На початку 
цього року з’явився приватний центр – CYS-Centrum, який  
зосередився на наданні послуг із кібербезпеки цивільному  
сектору [6]. 

Отже можна зазначити, що Україна хоча і очолює список 
країн, на які найчастіше спрямовані кібератаки, але шляхом 
реформування системи, створення нової законодавчої бази, та 
розробки нових програм кіберзахисту формує усі передумови 
для створення потужної та сучасної державної системи кібер-
захисту. Законодавство, яке приймається сьогодні, відповідає 
вимогам, які ставить перед ним сучасний стан кіберзлочиннос-
ті. Для формування потужної та сучасної системи кіберзахисту, 
Україна повинна взаємодіяти з міжнародними організаціями, 
які займаються боротьбою з кіберзлочинністю, для запозичен-
ня досвіду в країн які мають системи захисту від кібернетичних 
атак, які відповідають сьогоденним реаліям. 
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КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 
Корупція як знесилення держави в її політичних, право-

вих і соціальних функціях, є не менш руйнівною силою ніж фа-
натизм, волюнтаризм і тоталітаризм. Це зрозуміли учені і полі-
тики усього світу. Експерти міжнародних організацій, в тому 
числі ООН наголошують, що корупція поглиблює нестабіль-
ність сучасної цивілізації нарівні з техногенними, екологічни-
ми і демографічними глобальними проблемами сучасного сус-
пільства. Корупція як інтернаціональне глобальне явище при-
таманне усім країнам незалежно від політичного устрою і рівня 
економічного розвитку. Справа лише в масштабах і в формах 
участі у корупції урядових структур. 

Під час розвитку суспільства корупція поряд з іншими 
формами поведінки, що відхиляється, розвивалася, відпові- 
даючи провідним процесам в економіці, політиці, інших галу-
зях  соціального життя. Особливо очевидний цей процес у да-
ний час, коли світове співтовариство інтенсивно інтегрується, 
а глобалізація стала природною ознакою не тільки міждер- 
жавних відносин і економічної діяльності, але і життя, якщо 
не кожного представника людства, то всіх соціальних груп, кате-
горій населення незалежно від території їхнього проживання. 

http://www.epravda.com.ua/
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У значній частині гуманітарних, і зокрема кримінологіч-
них, досліджень, розрізняється загально суспільствознавчий, 
загально-юридичний і кримінологічний аспекти аналізу кору-
пції. Але в усіх дослідженнях корупція трактується як відхи-
лення від юридичних і моральних норм в процесі здійснення 
економічної і політичної влади, яке вростає в систему, що пере-
творює корупцію на один з механізмів прийняття або гальму-
вання адміністративних і управлінських рішень. Світовий дос-
від доводить, що корупція найбільш поширена в регіональних 
і  державних центрах, де зосереджені правові, політичні, еко-
номічні владні інститути.  

Особливо стійкі і небезпечні для держави і громадянина 
столичні корумповані структури, які іноді стають звичним 
явищем. Недарма в Україні на буденному рівні спілкування  
існують сленгові вирази: «ціна питання», «пробити питання», 
«ціна посади» та інші. 

Відомо, що корупція завжди зростає, коли країна знахо-
диться на стадії трансформації. Оскільки Україна проходить 
не  просто стадію демократизації державного устрою, а здійс-
нює докорінну трансформацію економічного і політичного 
устрою, правової і соціальної систем, то зростання рівня коруп-
ції є об’єктивною обумовленим фактором [1]. 

Але визнання зростання рівня корупції об’єктивно обу-
мовленим фактором зовсім не означає, що з нею треба прими-
ритись.  

Суб’єктивний чинник історії і розвитку є механізмом ко-
рекції об’єктивного фактору, динаміки його розвитку. З одного 
боку, об’єктивний фактор (економічний, політичний і культур-
ний розвиток) посилюють корупцію.  

З іншого боку, суб’єкти історії – держава, політичні партії, 
громадські організації, особа – можуть діяти в напрямку, щоб 
погасити негативні наслідки докорінних суспільних перетво-
рень, які знаходять свій вияв і в корумпованості суспільства, 
насамперед державного апарату.  

Суб’єктивний чинник історії може досягти позитивного 
результату, якщо він діє у двох напрямах: по-перше, 
розв’язуючи економічні, політичні і соціальні проблеми і зву-



- 184 - 

жуючи об’єктивну основу корупції; по-друге, розробляючи  
законодавчу базу боротьби з корупцією і практично проти- 
діючи корупції з належною політичною волею і по усіх на- 
прямах [2]. 

Корупція буде існувати доти, поки не будуть соціально 
справедливо співіснувати потреби суспільного розвитку з рів-
ними можливостями в користуванні соціальними й матеріаль-
ними благами, забезпечувані реальним правовим порядком 
життя всього суспільства [3].  

Можна впевнено стверджувати, що корупція буде іс- 
нувати доти, поки знаряддям суспільства є  бюрократична 
держава.  

Таким чином, можна зробити декілька висновків: 
• як соціальне явище корупція конкретно проявляється 

в різного роду діяннях, частина яких підпадає під критерій  
злочинних і переслідується не тільки в дисциплінарному, але 
і  в кримінальному порядку;  

• поняття «корупція» має важливе методологічне зна-
чення не тільки для визначення усього кола дій, які вважають-
ся корупційними, але й для аналізу організованої злочинності 
в  політиці, економіці, судочинстві, соціальній сфері;  

• визначення змісту і пізнавальних функцій поняття 
«корупція» є відправним пунктом в законотворчій діяльнос-
ті,  оскільки закон буде дієвим, коли охопить явище в систем-
ній, структурно-функціональній формі. Отже корупція – це  
унікальне за своїм втримуванням, багатопланове, асоціальне 
явище, що носить протиправний, аморальний і корисливий  
характер.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 
Тема спеціального пенсійного забезпечення працівників 

поліції в наш час дуже актуальна, адже проходження служби 
в  органах Національної поліції пов’язане з ризиком для життя 
та здоров’я, підвищеною небезпекою, екстремальними ситуа-
ціями та негативними наслідками в результаті службової  
діяльності. Стаття 46 Конституції України визначає, що кожен 
громадянин України має право на соціальне забезпечення 
у  разі часткової або повної втрати працездатності, втрати  
годувальника, старості у розмірі не нижче прожиткового міні-
муму встановленого законодавством. 

Вперше поняття «пенсії» з’явилося в Німеччині і пов’я- 
зано з ім’ям Отто Бісмарка, саме він ввів вперше пенсійне стра-
хування працівників промисловості у зв’язку з хворобою 
(1883  р.), у разі нещасного випадку (1884 р.), у випадку інва- 
лідності та старості (1889 р.). Після Німеччини даний вид со- 
ціального забезпечення поширюється в таких країнах, як:  
Австрія, Норвегія, Новій Зеландія, Англія, Бельгія, США, Фран-
ція [1, с. 15–17]. 

Зараз гостро постає проблема пенсійного забезпечення 
працівників, адже сьогодні поліція, ще переживає етап рефор-
мування, і ще досі є багато невизначених питань, в тому числі 
і  питання пенсійного забезпечення працівників. Закон України 
«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. передбачає особ-
ливості призначення одноразової грошової допомоги, але 
не  визначає питання спеціального пенсійного забезпечення 
і  відсилає для з’ясування цього питання до іншого закону. 
Умови пенсійного забезпечення поліцейських в порівнянні 
з  умовами пенсійного забезпечення колишніх міліціонерів 
не  змінилися, і регулюються на загальних підставах Зако- 
нами України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 



- 186 - 

з  військової служби, та деяких інших осіб» та «Про пенсійне 
забезпечення». 

На сьогоднішній день, основною проблемою виплат пен-
сій є незбалансований бюджет Пенсійного фонду, внаслідок 
чого низькі, мізерні пенсії, складна економічна ситуація в краї-
ні, люди нехтують можливостями пенсійного страхування, яке 
є однією з гарантій подальшого забезпечення, також пробле-
мою є те, що роботодавці виплачуючи заробітну плату пра- 
цівникам приховують її від оподаткування, в тому числі від  
виплат до фонду пенсійного страхування. З кожним роком со-
ціальне і пенсійне забезпечення втрачає свого значення, а пот-
реба в ньому все більше і більше зростає у зв’язку з погіршен-
ням умов праці, погіршенням економічного становища, та зни-
женням середнього рівня життя населення в країні.  

Все життя робота поліцейського тісно пов’язана з захис-
том прав, свобод та законних інтересів громадян, забезпечен-
ням публічної безпеки та порядку в державі, боротьбою зі зло-
чинністю тощо. Майже щодня поліцейські один на один проти-
діють злочинності, що призводить до постійної взаємодії з не-
безпекою, екстремальними ситуаціями та стресом. Соціальна 
держава повинна надати підтримку працівникам пенсіонерам 
органів Національної поліції. Держава має створити майбутнім 
непрацездатним членам суспільства такі умови, за яких вони 
могли б мати достатній дохід, достойні умови  праці.  

Чітко сформульованого поняття «спеціальної пенсії» 
не  існує, але узагальнивши визначення окремих вчених можна 
сказати, що спеціальна пенсія – це особливий вид трудової пен-
сії, яка призначається у випадку настання спеціальних умов 
пенсійного забезпечення, які враховують специфічні режими 
та особливості професійного й соціального статусу. Згідно зі 
ст.  1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 р. 
працівники органів Національної поліції мають право на такі 
види спеціальної пенсії, як: довічну пенсію за вислугу років, 
пенсію по інвалідності (у разі набуття інвалідності, професій-
них захворювань), за особливі заслуги перед Україною. Члени 
сімей працівників поліції мають право на отримання спеціаль-
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ної пенсії, якщо працівник загинув або пропав безвісти, а також 
у разі втрати годувальника. З 1 січня 2016 року виплата спе- 
ціальних пенсій була припинена, крім військовослужбовців та 
працівників поліції. Усі раніше призначені пенсії працівникам 
міліції підлягають перерахунку у зв’язку з реорганізацією мілі-
ції в поліцію та зі зміною хоча б одного з видів грошового  
забезпечення працівників поліції або у зв’язку із введенням 
для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових 
видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) 
та премій у розмірах, встановлених законодавством. 

Отже, спеціальне пенсійне забезпечення є важливою час-
тиною загального пенсійного забезпечення працівників орга-
нів Національної поліції. Даний вид соціальної допомоги пот-
ребує детального перегляду і реформування, а також слід за-
пропонувати підвищити відсоткову ставку пенсій, адже робота 
працівника поліції є дуже небезпечною, екстремальною. Пра-
цівник поліції, який все життя служив на користь держави, ко-
жен день ризикував життям, задля забезпечення спокою гро-
мадян та охорони їх прав, свобод та законних інтересів заслу-
жив на гідну старість і можливість в чому собі не відмовляти.  
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CALL-ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

ЯК СУБ’ЄКТ ПРИЙОМУ ЗВЕРНЕНЬ ВІД ГРОМАДЯН 
 

Процес звернень громадян до органів державної влади 
являє собою невід’ємну складову у діяльності держави, адже 
такий напрям є особливою формою взаємодії органів влади із 
громадянами та населенням.  
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Стаття 40 Конституції України говорить про те, що усі 
мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися до органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування та посадових і службо-
вих осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення 
і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [1]. 

Враховуючи зміни у системі МВС України, реорганізацію 
старих підрозділів та основних принципів їхньої роботи в ціло-
му, одним із нововведень стало створення так званого «CALL-
центру», що є своєрідною автоматизованою базою фіксації усіх 
звернень, що поступають від громадян. Даний підрозділ увій-
шов до складу Департаменту комунікації Національної поліції 
України, що уособлює в собі комплексну систему, яка забезпе-
чує ефективну роботу поліцейських. 

Звертаючись до історії, слід зазначити, що у березні 
2004  року ЦГЗ МВС України реорганізовано в Департамент 
зв’язків з громадськістю МВС України, у березні 2011 року 
в  Управління зв’язків із громадськістю МВС України, з лютого 
2015 року – в Департамент комунікації МВС України. Після 
утворення Національної поліції України у її складі створено 
Департамент комунікації Національної поліції України. Анало-
гічні підрозділи (ВЗГ – відділи зв’язків із громадськістю)  
існують у складі Головних управлінь Національної поліції в усіх 
регіонах держави [2]. 

Основним завданням Департаменту є організація взає-
модії органів Національної поліції із засобами масової інфор-
мації та громадськістю з метою інформування населення про 
результати роботи поліції у боротьбі зі злочинністю та підтри-
манні громадського порядку в державі, профілактики правопо-
рушень, формування позитивного іміджу поліцейських. 

Сьогодні Департаментом напрацьовано сталу систему 
інформування населення про діяльність Національної поліції. 
Для представників ЗМІ не рідше одного разу на тиждень орга-
нізовуються брифінги та прес-конференції за участю керівниц-
тва, надається сприяння в отриманні коментарів посадових 
осіб, іншої актуальної інформації. До послуг журналістів та 
громадськості – широкий спектр інформації, яка щоденно роз-
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міщується на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та розси-
лається електронними мережами в десятки редакцій ЗМІ. 

Організація роботи самого центру відбувається наступ-
ним чином: в одному залі центру знаходяться оператори, 
які  приймають дзвінки і серед яких обов’язково є психолог, 
оскільки робота тут стресова та деколи досить напружена, 
адже люди, які телефонують, знаходяться під впливом емоцій 
та часто не можуть чітко передати інформацію. Тому ще одним 
додатковим завданням операторів є процес заспокоєння та по-
яснення заявнику, що від отриманої інформації залежить опе-
ративність реагування на виклик. Крім того, на зміні працює 
хоча б один працівник, який володіє знаннями з англійської 
мови. У другому залі працюють диспетчери, які безпосередньо 
координують роботу правоохоронців. Перед кожним диспетче-
ром знаходяться монітори для оперативного реагування. Від-
тепер усі дзвінки, які поступають на лінію «102», надходять до 
єдиного CALL-центру. Раніше дзвінки надходили до чергових 
частин і, як відомо, від громадян було чимало нарікань на таку 
роботу [3]. Тому сьогодні абсолютно усі дзвінки громадян по-
ліцейські отримують тут, адже всі повідомлення централізова-
но надходять саме до центру «102», в якому їх аналізують та 
забезпечують своєчасне реагування на них. 

Створення такого центру дозволяє громадянам цілодо-
бово за єдиним номером 102 з усіх регіонів держави: повідом-
ляти про неправомірні дії працівників поліції; отримувати ін-
формацію про первинну реєстрацію у органах та підрозділах 
Національної поліції звернень, поданих до CALL-центру Націо-
нальної поліції України; отримувати довідкову інформацію [2]. 

Існування даного центру дозволяє контролювати роботу 
самих поліцейських, які безпосередньо заступають на чергу-
вання у складі груп реагування патрульної поліції за допомо-
гою електронних носіїв (планшетів), власне на які і направля-
ється короткий виклад інформації про вчинене правопорушен-
ня чи конфлікт. Далі самі поліцейські прийнявши повідомлен-
ня за допомогою програмного меню гаджета, повідомляють 
про його отримання та власне направляються на місце події, 
про що за таким же принципом повідомляють CALL-центр. 
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З’ясувавши обставини виникнення певної події, її учасників, 
наслідків та іншої значущої інформації – стисло дають відпо-
відь про побачене та прийняте ними рішення. 

Таким чином, новостворений підрозділ у органах Націо-
нальної поліції України або як його ще називають Єдиний ана-
літичний центр є інноваційним поліцейським проектом внут-
рішньої безпеки, який дозволяє миттєво передавати інформа-
цію та координувати роботу нарядів поліції по всій території 
обслуговування, а також у режимі реального часу відстежувати 
важливі ділянки міст за допомогою «розумних камер».  

 
––––––––––––––––– 
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СПАДКОВИЙ ДОГОВІР 

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

Згідно ст. 1302 ЦК України, за спадковим договором одна 
сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження 
другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право 
власності на майно відчужувача. 

Щодо правової природи цього договору у правознавстві 
виникла дискусія. Так, якщо В. В. Васильченко вважає за доці-
льне «визнати спадковий договір як окремий самостійний вид 
спадкування» [1, с. 35], то Н.П. Шама вказує на необхідність 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/
https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1817926
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уточнення передбаченого у ст. 1302 ЦК України визначення 
спадкового договору та пропонує таке визначення спадкового 
договору: «За спадковим договором одна сторона (набувач) 
зобов’язується виконувати передбачені договором дії на ко-
ристь другої сторони (відчужувача) або визначеної ним особи, 
а після смерті відчужувача набуває право власності на його 
майно» [2, с. 8]. Є.О. Харитонов зазначає, що спадковий договір 
«за своєю суттю не є «договором про спадкування», оскільки 
спрямований на встановлення, передусім, не спадкових, а зо-
бов’язальних відносин» [3, с. 799]. 

Для вирішення наведених суперечок необхідно розгля-
нути юридичну характеристику досліджуваного договору. Зок-
рема, на погляд Р.А. Майданика спадковий договір є «односто-
роннім, консенсуальним, безоплатним або оплатним, алеатор-
ним, особистого характеру, довготривалим, з ускладненим по-
рядком зміни та дострокового розірвання правочином з на-
дання послуг під умову відчуження на користь набувача нале-
жного відчужувачеві майна на випадок його смерті» [4, с. 357]. 
Проте, спадковий договір навряд чи можна вважати безоплат-
ним, оскільки кожна сторона отримує від іншої зустрічне задо-
волення: набувач – у вигляді визначеного у договорі конкрет-
ного майна, а відчужувач – у вигляді відповідних дій майнового 
або немайнового характеру з боку свого контрагента.  

Характер зустрічного задоволення у спадковому договорі 
є однією з ознак, які дозволяють його відмежовувати від бли-
зьких до нього правових конструкцій. Цим він відрізняється, 
передусім, від заповіту, який за своєю суттю є безоплатним 
правочином. На відміну від договору довічного утримання, в 
якому загальний обсяг належного відчужувану зустрічного на-
дання є не визначеним, у спадковому договорі обсяг майнового 
або немайнового характеру, які має виконати набувач, повинен 
бути чітко визначений. Окрім того, договір довічного утриман-
ня починається з переходу права власності, а спадковий дого-
вір саме цим і завершується. 

Що стосується визначення реальності чи консенсуально-
сті спадкового договору, то в юридичній літературі також  
можна зустріти полярні думки. О. Шевченко зазначає, що 
«обов’язок відчужувача за цією статтею сформульовано так, 
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начебто йдеться про реальний договір [5, с. 37]. В. В. Васильче-
нко вважає, що спадковий договір є консенсуальним [7, с. 37], 
а  С. В. Мазуренко визначає, що спадковий договір може бути як 
реальним, так і консенсуальним» [7, с. 111–113]. Видається, що 
дане питання потребує належного правового вдосконалення. 

Стосовно визначення природи спадкового договору за 
такою ознакою як наявність у сторони як прав так і обов’язків, 
то цивілісти також не дійшли єдиної думки. Так, В.В. Васильче-
нко та В.Ю. Чуйкова характеризують спадковий договір як дво-
сторонній [6, с. 137; 8, с. 3–7].  

Однак з такою позицією однозначно погодитись не мож-
на, оскільки, як слушно зазначає З. В. Ромовська, « спадковий 
договір, будучи двостороннім правочином, одночасно є однос-
тороннім договором. Відчужувач у спадковому договорі не має 
обов’язків – це пояснюється особливістю даного інституту 
[9,  с. 16]. Інші вчені вважають, що спадковий договір є однос-
тороннім, адже «з моменту укладення договору в набувача ви-
никають обов’язки вчинити певні дії в інтересах відчужувача. 
А  відчужував має право вимагати виконання дій, передбачених 
договором» [10, с. 874]. 

Ще одним аргументом на користь двосторонності спад-
кового договору виступає аналіз положень ст. 1308 ЦК України, 
за якою спадковий договір може бути розірваний судом на ви-
могу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоря-
джень або на вимогу набувача у разі неможливості виконання 
ним розпоряджень відчужувача.  

Характерною рисою спадкового договору також є те, що 
спадковий договір є підставою виникнення алеаторних зо-
бов’язань. У разі смерті набувача до відкриття спадщини спад-
ковий договір вважається припиненим і права та обов’язки, що 
є його змістом, не можуть перейти до спадкоємців набувача. 
Наведене положення застосовується незважаючи на те, що як-
що виконання спадкового договору відбулося до відкриття 
спадщини (ст. 1305 ЦК), а смерть набувача настала раніше сме-
рті відчужувача, це може мати своїм результатом понесення 
набувачем істотних матеріальних витрат, які тим не менш 
не  відшкодовуються його спадкоємцям. Викладене дозволяє 



- 193 - 

віднести спадковий договір до особливого різновиду алеатор-
них (ризикових) договорів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 

 
У наш час спадкування отримало своє відображення у за-

конодавстві. Перш за все, у Конституції України, у статті 21, 
вказано, що права і свободи людини є невідчужуваними та  
непорушними [1, c. 7]. Внаслідок того, що Конституція України 
має найвищу юридичну силу, випливає, що і спадкове право 
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підпадає під цю норму. Також цьому інституту присвячена гла-
ва у Цивільному кодексі України, у якому більш детально оха-
рактеризовуються спадкові правовідносини. Умови та порядок 
спадкування регламентуються рядом цивільно-правових норм, 
що в своїй сукупності складають окремий цивільно-правовий 
інститут – спадкове право. В свою чергу у статті 1217 ЦКУ ви-
значається перелік видів спадкування: спадкування за запові-
том та спадкування за законом [2, c. 256]. 

Для з’ясування особливостей спадкування за заповітом, 
необхідно звернутись до Глави 85 Цивільного кодексу України. 
Окрім цього, необхідно визначити, що таке «заповіт», адже це 
ключове поняття, що фігурує у темі дослідження. Заповіт –  
розпорядження власника своїм майном на випадок смерті шля-
хом одностороннього волевиявлення (правочину), на підставі 
якого виникають права і обов’язки у спадкоємців. 

Аналізуючи ст. 1234 ЦКУ, можна виділити першу особли-
вість даного правочину. Відповідно до ч. 2 ст. 1234 ЦКУ, право 
на заповіт здійснюється особисто, і вчинення його через пред-
ставника не допускається [2]. 

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну 
або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з ци-
ми особами сімейних, родинних відносин, а також інших учас-
ників цивільних відносин. Певною особливістю спадкування за 
заповітом є і положення про те, що заповідач сам особисто ви-
значає своїх правонаступників і їхні майбутні права щодо роз-
порядження визначеною частиною спадщини.  

Цікавим є той факт, що заповідач може зобов’язати спад-
коємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокре-
ма, щодо розпорядження особистими паперами, визначення 
місця і форми здійснення ритуалу поховання. 

Ще одну особливість містить в собі норма, передбачена 
ст.  1241 ЦКУ, а саме: поняття про обов’язкову частку. Тобто 
малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спад-
кодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні ба-
тьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину част-
ки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за зако-
ном (обов’язкова частка). Розмір обов’язкової частки у спадщи-
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ні може бути зменшений судом з урахуванням відносин між 
цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, 
які мають істотне значення [2]. 

Вартує уваги і норма, закріплена у ст.1243 ЦКУ, яка сто-
сується заповіту подружжя. Тобто ця норма дає можливість по-
дружжю скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить 
йому на праві спільної сумісної власності. Із самої назви запові-
ту подружжя випливає,що він нерозривно пов’язаний з існу-
ванням шлюбу. Тому у разі розірвання шлюбу в судовому або 
адміністративному(в органах РАЦС) порядку або визнання  
його недійсним за рішенням суду заповіт подружжя втрачає 
чинність [3, c. 438]. 

Ще однією особливістю є те,що заповідач має право при-
значити виконавця заповіту – особу,яка слідкуватиме за доде-
ржанням розпоряджень,що містяться у заповіті й виступатиме 
своєрідним гарантом здійснення волі спадкодавця [4, c. 560]. 

Підводячи підсумки можна зробити наступні висновки. 
Право визначати долю майна на випадок смерті є елементом 
правоздатності фізичної особи. Розпорядитись майном на ви-
падок смерті можна тільки шляхом складання заповіту. Свобо-
да заповіту є основним принципом його вчинення.  
Отже, дане поняття «спадкування за заповітом» має характерні 
лише для цього виду спадкування особливості, серед яких: 

1)  право на заповіт здійснюється особисто, і вчинення його 
через представника не допускається; 2) заповідач сам особисто 
визначає своїх правонаступників і їхні майбутні права щодо 
розпорядження визначеною частиною спадщини; 3) заповідач 
може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немай-
нового характеру, зокрема, щодо розпорядження особистими 
паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу похо-
вання; 4) заповідач має право призначити виконавця заповіту. 
 

–––––––––––––––––– 
1. Конституція України. – К., 1996. – С. 77. 
2. Цивільний кодекс України. – К., 2015. – С. 270. 
3. Цивільне право України: навч. посібник / кол. авторів; за ред. 

Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет 
внутрішніх справ, 2011. – 468 с. 

4. Цивільне право України: підручник / Є. О. Харитонов, О. В. Стар-
цев. – К.: Істина, 2011. – 808 с. 
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ДІАГНОСТИКА ПІДРОБКИ РЕЦЕПТІВ  

НА ОТРИМАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 
За незаконне виготовлення, підроблення, використання 

чи збут підроблених документів на отримання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або прекурсорів передбачена 
кримінальна відповідальність ст. 318 КК України [1]. Відпуск 
фізичним особам наркотичних засобів і психотропних речовин 
здійснюється лише за рецептом лікаря й відповідно до медич-
них показань – є одним із заходів контролю за обігом наркоти-
чних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [2]. 

Рецепт – це важливий медичний і юридичний документ, 
на підставі якого відпускається з аптеки й застосовується хво-
рим більшість лікувальних засобів. У випадках відпуску лікар-
ських засобів безкоштовно або з частковою оплатою рецепт 
є  фінансовим документом і становить основу для розрахунків 
між аптекою і відповідним суб’єктом. Рецепти на лікарські за-
соби і вироби медичного призначення виписуються лікарями, 
фельдшерами, акушерами (медичними працівниками) закладів 
охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядку-
вання, згідно з видами медичної практики на які було видано 
ліцензію МОЗ України. Рецепт складається медичним праців-
ником на бланку встановленого зразка припис про видачу ап-
текою зазначеного в ньому лікарського препарату і його дозу-
вання при вживанні хворим [3, с. 8–9]. 

Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстра-
ції, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення 
встановлюються МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360. 

Призначення хворим наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів повинно здійснюватися лікарями ліку-
вально-профілактичних закладів охорони здоров’я відповідно 
до медичних показань: 
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 у стаціонарних відділеннях – у листку призначень  
лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів  
і виконання цих призначень з обов’язковим записом в історії 
хвороби; 

 в амбулаторно-поліклінічних закладах і відділеннях 
поліклінік, у тому числі в стаціонарах на дому, – в амбулатор-
них картках. Листок призначень повинен зберігатись у пер-
винній медичній документації хворого. 

Відповідно до пункту 1.13 «Правил виписування рецептів 
та лікарських засобів...», рецепти на наркотичні, психотропні 
препарати та прекурсори в чистому вигляді або в суміші з ін-
диферентними речовинами для амбулаторних хворих мають 
бути виписані і підписані лікарем власноручно на спеціальних 
бланках встановленої форми (форма № 3). Спеціальні рецепту-
рні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожево-
го кольору, розміром 75 × 120 мм, мають наскрізну нумерацію. 
Контроль за їх обліком та використанням покладається на від-
повідальну особу, яка призначається наказом керівника закла-
ду охорони здоров’я.  

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу 
охорони здоров’я або його заступником з лікувальної роботи 
(а  в разі їх відсутності – підписом завідувача відділення цього 
закладу, на якого покладена відповідальність за призначення 
наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється 
печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, 
пов’язану з медичною практикою [4]. 

Лікар обов’язково, виписуючи рецепт, повинен чітко та 
розбірливо кульковою ручкою або комп’ютерним набором за-
повнити належну інформацію, яка передбачена формою бланка 
рецепта.  

Робити виправлення в рецепті – заборонено. Ці рецепти 
повинні бути завірені також підписом головного лікаря лікува-
льно-профілактичного закладу або його заступника по лікува-
льній роботі, а у випадках їх відсутності – підписом завідувача 
відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність 
за призначення наркотичних та психотропних лікарських засо-
бів. Такі рецепти мають бути обов’язково завірені штампом 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0347-10
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і  круглою печаткою закладу охорони здоров’я та особистою 
печаткою і підписом лікаря, який виписав рецепт. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що важ- 
ливими елементами рецепта на отримання наркотичних  
засобів є:  

1) спеціальний бланк;  
2) зміст рецепту (назва наркотичного засобу, його кіль-

кість, дату виписки);  
3) особистий підпис лікаря та відтиск його особистої  

печатки;  
4) підпис головного лікаря або його заступника;  
5) штамп і печатка установи.  
Вказані елементи тим чи іншим чином можуть стати 

об’єктом підробки. Тому під час огляду рецептів на отримання 
наркотичних засобів для діагностування їх можливої підробки 
потрібно звертати увагу саме на них.  

Однак, остаточне вирішення цього питання можливе ли-
ше за умови призначення та проведення техніко-криміна- 
лістичної експертизи документів. 

 
–––––––––––––––––– 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 
В умовах демократизації суспільства докорінним чином 

повинно змінюватися і правове регулювання в сфері охорони 
громадського порядку та громадської безпеки. Ця сфера управ-
лінської діяльності регламентується в основному нормами ад-
міністративного права, суспільне призначення якого сьогодні 
отримує нового забарвлення. Воно ґрунтується на визначенні 
Конституцією України головним обов’язком держави «утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина», а 
також встановленні принципу, за яким саме «права і свободи 
людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави» [1]. 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою 
адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і сво-
бод громадян у їх взаємовідносинах з органами виконавчої 
влади є визначення таких основних форм і напрямів діяльності 
вказаних органів, їх посадових осіб, які забезпечували б по-
всякденний демократичний режим цих відносин на основі не-
порушності конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина, такий правовий стандарт взаємовідносин органів внут-
рішніх справ і особи, який враховує статус останньої як такого 
суб’єкта управлінських відносин, перед яким виконавча влада 
відповідальна за свою діяльність [2, с. 210]. 

Суспільне призначення адміністративного права у сфері 
охорони громадського порядку в сучасних умовах має визначи-
тись на підставі завдань як регулювання діяльності органів 
внутрішніх справ, так і, переважною мірою, запровадження 
і  регламентації дійсно демократичних взаємовідносин між  
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цими органами і громадянами. Йдеться про відносини такого 
типу, за яких кожному громадянину було б забезпечено (гаран-
товано) реальне дотримання і охорона у сфері громадської 
безпеки належних їй прав і свобод, а також ефективний захист 
цих прав і свобод у випадках їх порушення. 

Тобто правовим регулюванням повинні бути охоплені як 
відносини самого громадського порядку і громадської безпеки, 
так і адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у цій 
сфері. Системний погляд на роль права в управлінні дозволяє 
зробити висновок про те, що за допомогою правових норм на-
бувають юридичного закріплення: 

• усі основні зв’язки між суб’єктами соціального управ-
ління у його правовому виявленні; 

• повноваження відповідних суб’єктів державного 
управління, а у ряді випадків правомочність суб’єктів громад-
ського управління (наприклад, права профспілок, трудових ко-
лективів тощо); 

• основні питання взаємодії державних та недержавних 
організацій у сфері соціального управління; 

• питання юридичного захисту інтересів учасників 
управлінських відносин; 

• юридичні обов’язки суб’єктів соціального управління; 
• система заходів юридичного примусу, що здійснюєть-

ся в інтересах забезпечення стабільності державного управлін-
ня [3, с. 38]. 

На наш погляд, настав час для всебічного переосмислен-
ня усіх правовідносин громадського порядку в морально-
застарілому адміністративно-правовому акті – Законі України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і держа-
вного кордону».  

В цьому законі, доцільно було б врегулювати відносини 
безпосередньо громадського порядку, такі як: правила поведі-
нки осіб в громадських місцях, компетенція органів виконавчої 
влади та правоохоронних органів у сфері охорони громадсько-
го порядку, повноваження громад та суспільних організацій 
у  забезпеченні громадського порядку, фінансування заходів 
з  забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, 
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державні примусові заходи до порушників, а також заходи гро-
мадського впливу та інше.  

Перша стаття даного закону повинна бути присвячена 
визначенню наступних понять: «громадське місце», «охорона 
громадського порядку», «громадська безпека», «охорона гро-
мадської безпеки», «примусові заходи щодо охорони громадсь-
кого порядку», «правоохоронні органи», «громадські правоохо-
ронні формування», «заходи громадського впливу з охорони 
громадського порядку». 

Окремий розділ закону слід, на нашу думку, присвятити 
правовому регулюванню використання заходів і засобів адміні-
стративного примусу. У відповідних статтях треба надати ви-
черпний перелік заходів адміністративного примусу, які дозво-
ляється застосовувати при охороні громадського порядку.  

Потрібно також передбачати порядок застосування спе-
ціальних засобів, які використовуються при охороні гро- 
мадського порядку і громадської безпеки та підстави для  
їх  застосування.  

Окремого врегулювання потребують питання їхнього за-
стосування у випадках масових безпорядків та групових пору-
шень громадського порядку. 

Окремо в законі слід передбачити порядок участі громад, 
громадських організацій, спеціалізованих охоронних підрозді-
лів підприємств та громадян у забезпеченні громадського по-
рядку. Оскільки, на наш погляд, діючий Закон «Про участь гро-
мадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 
від 22.06.2000 р. на сьогоднішній день потребує доповнень [4]. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 
1997. – № 30. – Ст. 29. 

2. Адміністративне право / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – К.: Всеукраїн-
ська асоціація видавців «Правова єдність», 2011. – 695 с. 

3. Плішкін В. М. Теорія управління органів внутрішніх справ: під-
ручник /В. М. Плішкін; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. – К.:  
НАВСУ МВС України, 1999. – 702 с.  

4. Про участь громадян в охороні громадського порядку і держав-
ного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. № 2240-ІІІ // Офіційний 
вісник України. – 2001. – № 8 – Ст. 338. 



- 202 - 

Л. М. Клим 
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Адміністративна відповідальність є універсальним засо-

бом охорони суспільних відносин, що регулюються не лише 

нормами адміністративного права, а також відносин, врегульо-

ваних трудовим, митним, фінансовим, екологічним правом. 

Чинне законодавство України не містить визначення по-
няття адміністративної відповідальності. Натомість у науці  
адміністративного права існують різні точки зору стосовно 
цього соціально-правового явища. 

На думку І. П. Голосніченка, адміністративна відпові- 

дальність – це різновид юридичної відповідальності, що є су- 
купністю адміністративних правовідносин, які виникають у 

зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадо-
вими особами) до осіб, що вчинили адміністративний просту-
пок, передбачених нормами адміністративного права особли-

вих санкцій – адміністративних стягнень [1, с. 48]. 
В. К. Колпаков вважає, що під адміністративною відпові-

дальністю слід розуміти застосування уповноваженим органом 

чи посадовою особою адміністративного стягнення до особи, 
яка вчинила правопорушення, що за своїм характером не тягне 
за собою відповідно до чинного законодавства кримінальну 

відповідальність [2, с. 124]. 

Виділяють такі ознаки адміністративної відповідальності: 

1) підставою адміністративної відповідальності є вчи-

нення адміністративного правопорушення (проступку), а та-

кож порушення норм інших галузей права, у випадках, прямо 
передбачених чинним законодавством; 

2) адміністративна відповідальність настає перед дер-

жавою, а не перед потерпілим; 
3) адміністративна відповідальність не тягне судимості; 
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4) в більшості випадків – це позасудовий вид юридич-
ної відповідальності; 

5) адміністративна відповідальність врегульована но-
рмами адміністративного права; 

6) адміністративне законодавство передбачає особли-
вий процесуальний порядок, за яким має здійснюватися притя-
гнення до адміністративної відповідальності; 

7) умовою притягнення до адміністративної відповіда-
льності є відсутність службової підлеглості між правопоруш-
ником і органом або посадовою особою, які здійснюють притя-
гнення до адміністративної відповідальності; 

8) притягнення до адміністративної відповідальності є 
обов’язком органів публічної влади, уповноважених на те осіб, 
тобто відповідальність носить публічний характер; 

9) адміністративна відповідальність пов’язана з дер- 
жавним примусом у формах каральних і правовідновлюючих 
заходів; 

10) винна у вчиненні правопорушення особа несе певні 
втрати матеріального та побутового характеру, які передбачені 
законом. 

Складовою частиною інституту адміністративної відпо-
відальності є норми матеріального права та адміністративно-
процесуальні норми. 

Матеріальні норми визначають та закріплюють: завдан-
ня, мету адміністративної відповідальності та її роль у профі-
лактиці адміністративних проступків; принципи адміністрати-
вної відповідальності та її головні функції; загальні підстави 
адміністративної відповідальності; види адміністративної від-
повідальності та коло її суб’єктів; тощо. 

Адміністративно-процесуальні норми врегульовують 
весь комплекс відносин, що складаються при провадженні у 
справах про адміністративні проступки. Якщо матеріальні нор-
ми встановлюють конкретні права та обов’язки, які охороня-
ються державою, то процесуальні забезпечують процедуру ре-
алізації адміністративних норм. Зокрема: головні завдання 
провадження; принципи провадження; процесуальне станови-
ще сторін у провадженні; тощо [2, с. 125]. 
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Адміністративна відповідальність ґрунтується на певних 
принципах.  

Принципи адміністративної відповідальності – це основ-
ні положення, закріплені в Конституції та інших законах Украї-
ни, на яких базується порядок притягнення винних осіб до ад-
міністративної відповідальності. 

До принципів адміністративної відповідальності можна 
віднести: верховенство права, законність, доцільність, обґрун-
тованість, невідворотність, своєчасність, індивідуалізація по-
карання, тощо. 

Дотримання одного принципу сприяє реалізації інших, 
і  навпаки, порушення будь-якого принципу негативно впливає 
на реалізацію інших [3, с. 284]. 

Мета адміністративної відповідальності полягає: 
а) у вихованні особи в дусі додержання законів, поваги до 

правил співжиття; 
б) запобіганню здійснення нових проступків. 
Отже, інститут адміністративної відповідальності є од-

ним з найважливіших інститутів адміністративного права, 
який виступає важливим засобом охорони публічного по- 
рядку і  якому притаманні всі ознаки юридичної відпо- 
відальності.  

За  допомогою цього інституту здійснюється захист 
не  тільки адміністративно-правових відносин, а й відносин 
врегульованих нормами фінансового, екологічного, трудового, 
митного, а в деяких випадках цивільного права та проце- 
суальних  галузей. 
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ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ  

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ  
ПРОЯВІВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

 
Торгівля людьми та укладення інших незаконних угод 

щодо людини на сучасному етапі представляють собою кримі-
нальний бізнес, який в світі за рівнем злочинного доходу за-
ймає третє місце після наркобізнесу та торгівлі зброєю. Ви-
вчення досвіду правоохоронних органів у виявленні, розкритті 
і розслідуванні торгівлі людьми свідчить про наявність неаби-
яких труднощів у цьому напрямку. Справа у тім, що ця злочин-
на діяльність, як правило, має оболонку цивільно-правових ві-
дносин (усиновлення, працевлаштування, надання медичних 
послуг тощо).  

На сучасному етапі виявляється дуже багато сфер лега-
льної діяльності, під прикриттям якої здійснюється «торгівля 
живим товаром».  

На жаль, у криміналістичній літературі склалося так, що 
основна увага приділяється тільки одному різновиду торгівлі 
людьми – вербуванню, продажу і втягуванню молодих жінок 
в  систему сексуальної експлуатації.  

Щодо інших проявів цього злочину, то про них у кращому 
випадку тільки згадується.  

На нашу думку, для розробки ефективного механізму бо-
ротьби із торгівлею людьми необхідно дослідити всі сучасні 
прояви цього злочину, виробити їх криміналістичну класифі-
кацію і відповідно до кожної класифікаційної групи виробити 
рекомендації з розслідування.  

Ми вважаємо, що критерієм криміналістичної класифіка-
ції можуть виступати вид експлуатації потерпілої особи та 
її  соціально-демографічна характеристика (стать, вік, образ 
життя тощо).  
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На підставі вказаного критерію торгівлю людьми та інші 

незаконні угоди щодо людини можна класифікувати на насту-

пні різновиди. 

1. Вербування, продаж і втягування людей в систему сек-

суальної експлуатації.  

2. Торгівля жінками з метою примусу їх до вагітності.  

3. Передача співробітниками дитячих будинків та інтер-

натів дітей через механізм усиновлення (удочеріння) особам 

з  патологічними сексуальними потребами.  

4. Передача медичним персоналом психічно хворих лю-

дей або тих, що знаходяться в тяжкому (без свідомості) стані 

внаслідок коми, паралічу ЦНС, а також залежних від апа- 

ратів стимуляторів серця чи вентиляції легень для подаль-

шої  трансплантації їх органів або для проведення дослідів 

над  ними.  

5. Доставка та передача людей для їх трудової експлуата-

ції (виконання сільськогосподарських, будівельних та інших 

робіт).  

6. Доставка батьками (в т.ч. попечителями, вчителями) за 

винагороду дітей в фотостудії для зйомки відео- і фотоматері-

алів порнографічного характеру.  

7. Передача батьками своїх дітей іншим особам для вико-

ристання їх у жебрацтві, або для використання їх в якості до-

норів для трансплантації органів.  

8. Передача медичним персоналом пологових будинків 

новонароджених особам, які не можуть мати дітей внаслідок 

безпліддя, або для подальшого використання дитини в якості 

донорів для трансплантації їх органів чи матеріалу для виді-

лення стовбурових клітин.  

Наведена криміналістична класифікація незаконних угод 

щодо людини звичайно не містить переліку всього різноманіт-

тя проявів цього злочину, але вона, на наш погляд, може слугу-

вати принциповою схемою для розробки методик розслідуван-

ня окремих різновидів цього надзвичайно різноманітного виду 

злочинів. 
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Повнота нормативно-правового регулювання  
як складова механізму адміністративно-правового  

забезпечення прав і свобод людини та громадянина  
в адміністративній діяльності  

органів внутрішніх справ України 
 

З набуттям незалежності в Україні почалися демократичні 
перетворення, спрямовані на формування громадянського сус-
пільства. Розбудову правової держави, в якій, згідно з Конститу-
цією, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
та інші права і свободи визнаються найвищою соціальною цінні-
стю. Це, у свою чергу, визначає зміст і спрямованість діяльності 
держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досягнень сві-
тової цивілізації як один із головних обов’язків. 

У радянські часи відмічалися випадки зловживання засо-
бом адміністративної відповідальності в інтересах правоохо-
ронних органів. Наприклад, була поширена практика, коли 
співробітники органів дізнання, за умов недостатньої кількості 
доказів, затримували особу як правопорушника (в більшості 
випадках, за ст.ст. 44, 173, 178, 185 КУпАП), а суд застосовував 
стягнення у виді адміністративного арешту строком на 
п’ятнадцять діб. Після відбуття адміністративного покарання 
з’являлися підстави для кримінально-процесуального затри-
мання строком до 72 годин (ст. 211 КПК) [1], та подальшого 
арешту. Таким чином, за допомогою застосування адміністра-
тивної процедури, особа позбавлялася свободи до вісімнадцяти 
діб до отримання санкції прокурора, а до пред’явлення обвину-
вачення – на двадцять п’ять діб [2, с.168]. 

Значною проблемою є визначення строків адміністрати-
вного затримання. В абз. 5 ст. 263 КУпАП зазначається, що 
строк адміністративного затримання прораховується з момен-
ту доставлення порушника для складення протоколу. Під тер-
міном «доставлення» можна розглядати як певний процес, що 
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триває в часі, так і результат такого процесу. Аналізуючи ст. 59 
КУпАП можна дійти висновку, що «доставлення» це якраз  
сукупність певних дій, за допомогою яких особу примусово 
приводять до державного органу. Вже з цього часу обмежуєть-
ся право на недоторканість людини. Але практика, що скла-
лась, йде іншим шляхом. Строк затримання обчислюється 
з  моменту закінчення доставлення, тобто, коли особа перетну-
ла поріг приміщення державного органу. 

Окрему проблему щодо адміністративного доставлення 
і  затримання становить невідповідність цих заходів положен-
ням Конституції України. Стаття 29 Конституції гарантує лю-
дині свободу та особисту недоторканість. Як виключення, Кон-
ституція України допускає арешт та тримання під вартою лише 
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в по-
рядку, встановлених законом, а також у разі нагальної необхід-
ності запобігти злочинові чи його превенції уповноважені на те 
законом органи можуть застосовувати тримання особи під ва-
ртою, як тимчасовий запобіжний захід. Можливості обмеження 
права на свободу та особисту недоторканість у межах адмініст-
ративного провадження до застосування судом адміністратив-
ного стягнення у вигляді адміністративного арешту Конститу-
цією не передбачено.  

У судах України вже розглянуто декілька справ та задо-
волені скарги на незаконність адміністративного затримання, 
як такого, що не відповідає ст. 29 Конституції України. Водно-
час, слід зазначити, що стаття 5 Європейської конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод допускає застосу-
вання арешту затримання особи у більшій кількості випадків, 
у  тому числі для забезпечення провадження зі справи про ад-
міністративний проступок [3]. 

Суттєвим недоліком КУпАП України, який сприяє пору-
шенню прав громадян, є відсутність чіткого та узагальненого 
визначення підстав адміністративного затримання. Різні види 
підстав для адміністративного затримання водночас передба-
чені в двох статтях КУпАП – ст. 260 та ст. 263 КУпАП. У ст. 260 
КУпАП додатково зроблено посилання з цього приводу на інші 

законодавчі акти. 
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У законодавстві немає окремої норми присвяченої підс-
тавам адміністративного затримання. А про головну підставу – 
скоєння адміністративного проступку – взагалі не згадується, 
хоча до такого висновку й можна дійти з комплексного логіч-
но-семантичного аналізу правових норм, якими володіє далеко 
не кожен сержант патрульно-постової служби. 

Термін «тримання під вартою» використовується в Кон-
ституції як загально-визначальний. Ним охоплюються всі ви-
падки примусового утримання особи державними органами. 
Водночас, положення Конституції мають принциповий харак-
тер та розповсюджуються й на адміністративні процедури. 
Всупереч Основному закону, ст. 263 КУпАП передбачає можли-
вість адміністративного арешту на строк більший ніж 72 годи-
ни без санкції прокурора. Тому, враховуючи особливість такого 
заходу як адміністративне затримання, що полягає у коротко-
строковому позбавленні свободи на пересування затриманого, 
в адміністративно-деліктному законі треба докладно визначи-
ти, що цей засіб застосовується у виключних випадках та ско-
ротити строки затримання. Максимальний строк адміністра-
тивного затримання, на нашу думку, не повинен перевищувати 
48 годин. Як на наш погляд, слід переглянути сам підхід до ад-
міністративної відповідальності, створивши єдину систему 
державного примусу, яка дозволить гнучкіше переходити з од-
ного виду відповідальності до іншого, застосовувати поетапну 
систему примусових заходів, збільшуючи при цьому гарантії 
забезпечення прав та свобод громадян. Реалізація запропоно-
ваних нами ініціатив в діюче законодавство України дозволить, 
на нашу думку підвищити рівень правової захищеності грома-
дян та протидіяти факторам професійної деформації співробіт-
ників органів внутрішніх справ.  

 
–––––––––––––––––– 
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ТИПОВА ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ У СТРУКТУРІ  
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ШАХРАЙСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ДІЯЛЬНІСТЮ  
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 

 
Одним з елементів криміналістичної характеристики ша-

храйства є особа злочинця. Відомості про особу злочинця як 
елемент криміналістичної характеристики становлять всі ті 
дані, які можуть визначати ефективні шляхи розшуку та ви-
криття злочинця, пов’язані із цим, завдання розслідування. 
Що  стосується криміналістичної характеристики особи – 
суб’єкта вчинення шахрайства, то можна зазначити багатопла-
новий, різноманітний характер даного елемента характерис-
тики, при розслідуванні та розробці якого необхідно врахову-
вати різні чинники (психологічні, професійні, криміналістичні, 
правові тощо). 

П. С. Дагель дає таке визначення особи злочинця – це су-
купність соціально-політичних, психічних і фізичних ознак 
особи, яка вчинила злочин, що має кримінально-правове зна-
чення [1, с. 15]. Як зазначає М. Т. Ведерніков, у розробці кримі-
налістичної характеристики особи злочинця занадто важко 
виділити інформацію, що має суто криміналістичне значення, 
оскільки особистість – єдине цілісне явище, всі сторони якого 
взаємозалежні й взаємообумовлені, хоча в науковому відно-
шенні правомірно порушувати питання про криміналістично 
значущі властивості особи злочинця, криміналістичний аспект 
у вивченні особи обвинуваченого [2, с. 76]. У цьому плані вели-
ке значення для криміналістичної характеристики злочинів 
мають соціально-демографічні та соціально-психологічні влас-
тивості особи злочинця. 

О. В. Волохова вказує на те, що при пізнанні особи шахрая 
слід звернути увагу на роль навичок і звичок, що властиві кож-
ній людині. При розслідуванні шахрайства вивчення цих якос-
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тей має велике значення для розшуку, виявлення злочинця, 
тому що нерідко саме навички і звички шахрая впливають на 
обирані ним спосіб і механізм вчинення злочину [3, с. 24]. 

У криміналістичній літературі вказується, що в переваж-
ній більшості випадків шахраї певною мірою відрізняються від 
таких злочинців, як, наприклад, злодії, грабіжники, хулігани. 
Як  правило, шахрайство вчиняють особи зрілого віку, що  
мають хитрий, виверткий розум, вміють зацікавити навколиш-
ніх, справити на них сприятливе враження. Вони мають досить 
добру спостережливість і швидку реакцію на обстановку. За 
темпераментом шахраї належать в основному або до сангвіні-
ків, або до холериків. Характерним для них є рухливість, легка 
пристосовність до швидкозмінних умов життя, контактність, 
комунікабельність, відсутність скутості під час зустрічі з нови-
ми людьми, відсутність афектних дій. Вони мають сильно ви-
ражені вольові якості, що виявляється, зокрема, у терплячості 
й заповзятості в досягненні мети, активності, наполегливості 
й  рішучості, енергійності. Також шахраї характеризуються по-
стійним пошуком тих видів діяльності, у яких найповніше змо-
жуть проявитися їхні здібності, уміння й навички. 

Шахрай, спілкуючись із жертвою, для досягнення успіху 
завжди тримається таких основних правил: 1) говорить про те, 
що його жертва хоче слухати; 2) говорить менше, аніж слухає, 
але інколи, навпаки, значною кількістю слів маскує свої наміри; 
3) ніколи не сперечається; 4) легко визнає свою неправоту, як-
що це може призвести до успіху; 5) старається зразу добитися 
від співрозмовника згоди у незначних питаннях, переходячи 
потім до серйозних; 6) демонструє щиру радість і зацікавлення 
спілкуванням, називаючи людину на ім’я, усміхаючись, вира-
жаючи своє добре ставлення; 7) підтримує в людині усвідом-
лення її значимості [4, с. 184]. 

Шахрайства, що вчиняються злочинними групами, є 
більш небезпечними злочинами, тому що вони відрізняються 
організованістю й, як правило, не обмежуються одним епізо-
дом, а діють протягом тривалого часу. Вчинення злочинів  
групою шахраїв вносить певну специфіку в механізм та інші 
складові кримінальної діяльності, а головне спричиняє, як пра-
вило, більш тяжкі наслідки. 



- 212 - 

З криміналістичної точки зору шахраїв у сфері діяльності 
кредитних спілок, на нашу думку, доцільно згрупувати у зале-
жності від їх відношення до самої кредитної спілки: 1) обіймає 
певну посаду у кредитній спілці; 2) представляється представ-
ником кредитної спілки, хоча насправді не є ним (взагалі не був 
її членом чи був з неї виключений). Якщо шахраї працюють 
в  групі, то тут також можна запропонувати класифікацію: 
1)  тільки представники кредитної спілки; 2) як працівники 
кредитної спілки, так і сторонні особи. 
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ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ 

ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕТРІ ОСОБИ 
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Основою гуманітарної, соціальної та економічної політи-

ки держави Україна стосовно населення тимчасово окупованої 
території України є захист і повноцінна реалізація національ-
но-культурних, соціальних та політичних прав громадян Украї-
ни, у тому числі корінних народів та національних меншин.  
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З того моменту, як Автономна Республіка Крим, окремі 
райони Донецької та Луганської областей стали тимчосово 
окупованими територіями України, громадяни, які прожива-
ють на цих територіях, зіткнулися з проблемою встановлення 
факту народження або сметрі на даних окупованих територіях.  

Відповідно, на сьогоднішній день варто звернути увагу 
на те, що для вирішення проблемних питань щодо встановлен-
ня факту народження або сметрі особи на тимчасово окупова-
ній території України необхідно створення нових засобів реа-
гування та впливу для їх захисту. Для цього 24 лютого 2016 р. 
набув чинності закон України «Про внесення змін до Цивільно-
го процесуального кодексу України щодо встановлення факту 
народження або смерті особи на тимчасово окупованій терито-
рії України» за яким в ч.2 даного закону передбачає те, що 
встановлення факту народження або смерті особи на тимчасо-
во окупованій території України, визначеній Верховною Радою 
України [1].  

Цей закон було розроблено Міністерством юстиції для 
того, щоб забезпечити реалізацію прав громадян, які прожива-
ють на тимчасово окупованій території України, щодо отри-
мання свідоцтв про народження, про смерть у зв’язку з відсут-
ністю належних медичних документів, передбачених законо-
давством України. 

Ч. 3 ст. 2571 ЦПК вказано що у рішенні про встановлення 
факту народження особи на тимчасово окупованій території 
України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають 
бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце наро-
дження особи, про її батьків [2]. 

До цього часу існувала лише загальна процедура встано-
влення факту смерті чи народження в судовому порядку. Але 
заявники з тимчасово окупованих територій вважали її занадто 
обтяжливою та тривалою, а тому почали масово звертатися до 
Міністерства юстиції України з проханнями спростити її. Цим 
Законом перш за все надано право подавати заяви про встано-
влення факту народження особи та встановлення факту смерті 
особи на тимчасово окупованій території до будь-якого суду на 
території України незалежно від місця проживання заявника. 
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Щодо розгляду справи про встановлення факту народження 
або смерті особи на тимчасово окупованій території то вони 
розглядаються невідкладно з моменту надходження відповід-
ної заяви до суду. А копія судового рішення видається особам, 
які брали участь у справі, негайно після проголошення такого 
рішення або невідкладно надсилається судом до органу дер- 
жавної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення 
рішення. 

За два місяці з моменту набрання чинності цього закону 
до Єдиного державного реєстру судових рішень було вже вне-
сено більше 3000 рішень, прийнятих на підставі визначеної 
ним процедури. Звісно, що далеко не всі рішення задовольня-
ють вимоги заявників, але все ж таки позитивних – більшість 
від загальної кількості. Здавалося б, що все добре, міністерство 
реагує на потреби суспільства та намагається спростити життя 
людей, але як це буває доволі часто, розробники Закону не вра-
хували можливі негативні наслідки його дії. Це підтверджуєть-
ся при застосуванні на практиці даного закону. 

Отже, факт смерті було встановлено на підставі довідки, 
виданої невідомо ким та невідомо де на території, яку Україна 
на цей час не контролює, а також на підставі простих нічим не 
підкріплених тверджень «свідків». 

В контексті такого рішення варто згадати положення  
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» 
від 15.04.2014 року, якими встановлено, що будь-яке рішення 
видане органом чи посадовою особою на тимчасово не підкон-
трольній Україні території є недійсним і не створює правових 
наслідків[3]. Відреагувавши на запит суспільства, Міністерство 
юстиції України запропонувало спрощений механізм отриман-
ня свідоцтв про смерть та народження на тимчасово окупова-
них територіях, який, крім іншого, також може широко викори-
стовуватись зі злочинними намірами. 

Згідно з цим законом родичі «померлого на тимчасово 
окупованій території», залучивши двох-трьох свідків, можуть 
отримати рішення суду про встановлення факту смерті особи, 
зареєструвати його та отримати відповідне свідоцтво. На підс-
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таві цього свідоцтва відкривається спадкова справа і в резуль-
таті «померлий» втрачає своє майно на всій території України 
і  навіть не здогадується про це. А коли ця інформація від- 
криється, особа витратить не один рік на намагання відновити 
свої права. 

Таким чином, спрощена процедура встановлення фактів 
смерті та народження на тимчасово окупованих територіях 
звичайно потрібна. Але, правовий механізм, закріплений в 
прийнятому 24 лютого 2016 року законі, потребує негайного 
доопрацювання з метою недопущення використання його по-
ложень зі злочинними намірами.  

 
–––––––––––––––––– 
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ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  
ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ – ЗАПОРУКА  

ЕФЕКТИВНОЇ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 
 

Поступове зростання бандитизму та професійної злочин-
ності у всіх сферах суспільного життя, а також широкий спектр 
застосування сучасних технічних засобів у злочинній діяльнос-
ті, потребує від правоохоронних органів відповідної реакції 
у  пошуку нових підходів для розслідування та запобігання 
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злочинності. Питаннями застосування спеціально-технічних 
засобів (СТЗ) у правоохоронній діяльності займалися такі нау-
ковці, як: Ю. Ю. Орлов, О. В. Золотар, І. Ф. Хараберюш, М. В. Сал-
тевський та інші.  

У органах Національної поліції виникають проблеми від-
носно організаційних, теоретичних основ застосування та ви-
користання оперативно-технічних засобів (ОТЗ), наприклад як: 
пошук джерел отримання оперативної інформації щодо осіб, 
які зникли безвісті або осіб, які розшукуються; удосконалення 
організації застосування ОТЗ та взаємодії оперативних підроз-
ділів, що здійснюють розшукову діяльність з іншими правоо-
хоронними органами. Сьогодні стали повсякденними, а не ек-
зотичними стільникові засоби зв’язку, глобальні інформаційні 
та професійно орієнтовані локальні мережі, цифрові засоби фі-
ксування звукової та візуальної інформації [1, с. 49]. Потужне 
удосконалення обчислювальної техніки локальних та глобаль-
них мереж, зростання технології цифрового запису мовних по-
відомлень та візуальної інформації дає змогу нам дивитись по-
іншому на питання боротьби зі злочинністю та запобіганню. 
Паралельно із поставленими завданнями технічного озброєння 
органів Національної поліції сучасними видами техніки в пер-
шу чергу постають проблеми щодо розробки на підставі вимог 
законності та передового досвіду практики підрозділів органів 
Національної поліції з питань, що стосуються організації, мето-
дики і тактики застосування та використання відповідних  
технічних засобів. В оперативно-розшуковій діяльності ОТЗ 
використовуються та застосовуються для розшуку злочинців, 
розкриття злочинів та їх профілактики, причому використо- 
вується вони здебільшого негласно. Для цього визначено спе-
ціальні технічні засоби, прилади та прийоми під загальним  
найменуванням «оперативна техніка». До них належать: при-
строї візуального спостереження, засоби пошукової техніки, 
відео – та аудіозапису. 

Візуальне спостереження є неабияким досягненням су-
часної технології. Сьогодні, без застосування веб-камер не обій- 
тись ні одному правоохоронному підрозділу. У порівнянні з 
аналоговими камерами, мережеві веб-камери мають наступні 
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переваги: 1) дають більш чіткі зображення при різних швидко-
стях переміщення об’єкта; 2) можливість створення централі-
зованого резервного живлення; інтегроване керування функ-
ціями камери; 4) можливість шифрування відеосигналу, що дає 
змогу створенню стороннім особам проводити перегляд відео 
зображення або підмінювати його; 5) низькі експлуатаційні 
затрати [2, c. 75]. Існує мобільна система безпеки, яка розроб-
лена у Великобританії компанією 3rd-i для телекамер відеоспо-
стереження. Особливість системи полягає в наступному: споча-
тку розташовуються спеціальні мікротелекамери у місцях, за 
якими треба спостерігати. Камери мають кут 360º, налашто- 
вуються на стільниковий телефон, яким планується користу-
ватись, таким чином є можливість у реальному часі спостеріга-
ти зображення з цих камер. При цьому, система сама виявляє 
порушників і відправляє сигнал тривоги [2, c. 75]. Вони віді- 
грають важливу роль у профілактиці та запобіганні злочинам. 

Для певних пошукових дій, суб’єкти ОРД застосовують 
ОТЗ, які своїми властивостями дають змогу отримати певний 
результат у розслідуванні злочину. Пристрої для виявлення 
органічних сполук є пріоритетними у пошуках трупів. Георада-
ри, принцип дії яких заснований на опромінюванні певного  
середовища (ґрунт, вода, стіни будівель тощо) радіохвилями 
високої та надвисокої частоти (від десятків до тисяч мегагер-
ців) є одними з універсальних пошукових пристроїв нового  
покоління [2, c. 77]. 

Безперечно один із найбільш розповсюджених спеціаль-
них пристроїв, які застосовуються в ОРД, є звукозаписуючі при-
строї. Вони дозволяють з великою точністю і достатньо повно 
фіксувати людську мову та іншу звукову інформацію. Засоби 
звукозапису застосовуються також для фіксації розмов підоз-
рюваних осіб. Застосування аудіо інформації є одним із най- 
ефективніших засобів отримання повної й достовірної інфор-
мації, яким повсякденно користуються працівники правоохо-
ронних органів для запобігання та розкриття злочинів. Однак, 
для однозначного і об’єктивного відтворення подій у криміна-
льній справі необхідна фіксація розмови разом з поведінкою. 
Це забезпечується використанням оперативними підрозділами 
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відеозапису [3, c. 182]. Відеозапис має низку переваг порівняно 
зі звукозаписом: 1) можливість моніторингу та фіксації дій 
осіб; 2) можливість отримання фотовідбитків будь-якого епі-
зоду запису [3, c. 182]. 

Застосування відео, -звукозапису в роботі поліції регла-
ментується законами України, а саме: Конституцією України, 
ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», ЗУ «Про державну 
таємницю», Кримінальним процесуальним кодексом. Стаття 
359 КК України, встановлює, що законодавством заборонено 
незаконне придбання, а також збут і використання спеціальних 
технічних засобів отримання інформації. Незаконне викорис-
танням спеціальних технічних засобів негласного отримання 
інформації – це незаконне застосування таких засобів для  
негласного отримання інформації шляхом таємного прослухо-
вування і спостереження, у тому числі з використанням відео-
запису, оптичних приладів [4]. Це пояснюється тим, що особи, 
які не є державними замовниками у передбаченому законом 
порядку, не мають права на придбання таких засобів, а також 
на їх збут. Станом на 13 липня 2016 року, державними замов-
никами розроблення, виготовлення та придбання СТЗ можуть 
бути: Служба безпеки України, розвідувальні органи, Націона-
льна поліція, Національне антикорупційне бюро, Державна по-
даткова адміністрація, Державна прикордонна служба, Управ-
ління державної охорони, Державна пенітенціарна служба, а 
також Міноборони в межах, визначених законодавством [5]. 
Однак, для негласного отримання інформації можуть застосо-
вуватись і будь-які інші технічні засоби: фотоапарати, відеока-
мери, диктофони тощо. Адже такі засоби мають зовсім іншу 
ціль і не є предметом злочину, передбаченого ст. 359 КК Украї-
ни, а значить їх застосування для негласного отримання інфо-
рмації має кваліфікуватися, за наявності підстав, як службовий 
злочин чи злочин, пов’язаний з незаконним збиранням певного 
виду інформації, наприклад, відомостей, що становлять держа-
вну таємницю. Лише суб’єкти ОРД уповноважені застосовувати 
ОTЗ для проведення певних оперативно-розшукових дій.  
Негласне зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за лис-
туванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою 
кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одер-
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жання інформації провадяться за рішенням суду, прийнятим за 
поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або 
його заступника. Надання дозволу на зняття інформації з кана-
лів зв’язку здійснюється ухвалою слідчого судді [6]. 

Отже, усі спеціальні технічні засоби, що знаходяться в ро-
зпорядженні оперативних працівників, застосовуються для по-
передження, розкриття злочинів та розшуку злочинців, причо-
му застосовуються вони, як гласно, так і негласно. Можливість 
сьогоднішніх досягнень науки і техніки впроваджувати опера-
тивно-технічні засоби візуального спостереження, а також ау-
діо, –відеозаписи, георадари у діяльності оперативних праців-
ників з боротьби та запобігання злочинам є результатом поту-
жної безперервної роботи правоохоронних органів. Оперативні 
працівники мають можливість використовувати різноманітну 
спеціальну техніку у відповідних ситуаціях для розслідування 
та запобігання злочинам. Підвищення знань і оперування ви-
дами спеціальних засобів дає більшу ефективність їх застосу-
вання щодо протидії злочинності та отримання позитивного 
результату від їх використання.  
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ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Президент України посідає особливе місце в системі дер-
жавних органів. Він не належить до жодної із трьох гілок влади, 
проте він є арбітром у відносинах між ними та має широкі пов-
новаження як і у законодавчій та виконавчій так і у судовій 
владі. Саме він виступає головною силою, що задає загальний 
вектор роботи всього державного механізму. 

Найбільшим обсягом повноважень Президент України на-
ділений у сфері виконавчої влади. Президент України, зокрема: 

– утворює, реорганізовує та ліквідує за поданням 
Прем’єр-міністра України міністерства й інші центральні орга-
ни виконавчої влади (п. 15 ч. 1 ст. 106 – тут і далі посилання 
на  статті Конституції України); 

– призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-
міністра України, припиняє його повноваження та приймає рі-
шення про його відставку (п. 9 ч. 1 ст. 106); 

– призначає за поданням Прем’єр-міністра членів Кабіне-
ту Міністрів України, керівників інших центральних органів 
виконавчої влади, а також голів місцевих державних адмініст-
рацій і припиняє їх повноваження на цих посадах (п. 10 ч. 1 
ст.  106; ч. 4 ст. 118); 

– видає акти – укази і розпорядження, якими має керувати-
ся у своїй діяльності Кабінет Міністрів (ч. 2 ст. 113; п. 1 ч. 1 ст. 116), 
які обов’язкові для всіх органів виконавчої влади (ч. 3 ст. 106); 

– визначає функції Кабінету Міністрів України (п. 10 ч. 1 
ст.  116); 

– здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльніс-
тю держави, а також у сферах національної безпеки і оборони 
держави (п. 3, 17 ч. 1 ст. 106); 

– через очолювання Ради національної безпеки і оборони 
України (п. 18 ч. 1 ст. 106) координує і контролює діяльність 
органів виконавчої влади в зазначених сферах (ч. 2 ст. 107); 
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– скасовує акти Кабінету Міністрів України й акти Ради 
Міністрів Автономної Республіки Крим (п. 16 ч. 1 ст. 106),  
а також рішення голів місцевих державних адміністрацій (ч. 8 
ст. 118) [1]. 

Аналізуючи повноваження Президента України, вчені-
адміністративісти дійшли висновку, що їх можна поділити на 
три групи: формування виконавчої влади; визначення змісту 
і  спрямування її функціонування; забезпечення законності 
у  сфері державного управління [2, с. 210–211]. 

Аналіз чинного законодавства дає можливість стверджу-
вати, що за конституційного закріплення статусу Президента 
України особливе місце належить питанням взаємодії з орга-
нами виконавчої влади та видання указів і розпоряджень щодо 
формування виконавчої влади, визначення змісту й напрямів 
функціонування публічної адміністрації та забезпечення за-
конності у сфері діяльності публічної адміністрації, що дає  
можливість обрати найефективніші форми організації діяльно-
сті Президента та способи взаємодії з публічною адміністрацією. 

 
–––––––––––––––––– 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ НАСТАВНИЦТВА 

НАД ДІТЬМИ-СИРОТАМИ 
 

Аналіз становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування у нашій державі свідчить, що стрімке зро-
стання кількості дітей-сиріт та недосконалість державної сис-
теми утримання в інтернатних закладах потребує нагального 
реформування системи піклування. 

http://zakon5/
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Наставництво як альтернативна форма допомоги дітям, 
яка забезпечує пошук та підготовку значущої людини, друга 
для кожної дитини, які стануть для них наставниками у житті 
є  предметом дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних пе-
дагогів та психологів. Зокрема, у працях О. М. Алтинцевої, 
І. Т.  Баранової, А. П. Лаврович можна спостерігати питання ор-
ганізації й технології постінтернатного супроводу дітей-сиріт, 
а також вказується на провідну роль наставника дітей-сиріт. 

Ряд законодавчих актів, що регулюють правовідносини, 
пов’язані з наданням матеріальної, соціальної та правової до-
помоги дітям-сиротам постійно поповнюється та удоскона- 
люється. Так, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін 
до закону «Про забезпечення організаційно-правових умов со-
ціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування» (далі – Закон) щодо наставництва. За відпо- 
відний законопроект № 4784 проголосували 247 народних де-
путатів із 352, зареєстрованих у сесійній залі і 08 вересня 
2016  року, закон було прийнято.  

Відповідно до Закону наставництво – добровільна безо-
платна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у 
закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік-
лування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки 
та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя. 

Наставництво здійснюється, зокрема, щодо визначення 
та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у профе-
сійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації 
про її права та обов’язки; формування у дитини практичних 
навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя – 
щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним 
майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, 
адміністративних та інших послуг; формування у дитини нави-
чок здорового способу життя [2].  

Наставництво здійснюється за договором про наставни-
цтво, що укладається між центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді за місцем проживання дитини, наставником та 
адміністрацією закладу, в якому проживає дитина та на яку  
покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, 



- 223 - 

дитини, позбавленої батьківського піклування, стосовно інте-
ресів якої укладається такий договір.  

Для укладення договору про наставництво потрібна зго-
да дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 
може її висловити. Згода дитини надається у формі, що відпо-
відає її вікові та стану здоров’я. Такий договір може укладатися 
і без згоди дитини, якщо за віком або станом свого здоров’я 
вона не усвідомлює факт наставництва. 

Наставником дитини-сироти, дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт 
і  дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути пов-
нолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань 
виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, за програмою, затвердженою 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики з питань сім’ї та дітей, та уклала до-
говір про наставництво. У ст. 212 Сімейного кодексу України 
зазначено перелік осіб, які не можуть бути наставниками [1]. 

Наставник має право відвідувати дитину за місцем її 
проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за 
згодою дитини та адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на яку покладено фун-
кції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбав-
леної батьківського піклування, спілкуватися з дитиною поза 
місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у 
тому числі запрошувати дитину у свою сім’ю у святкові і неро-
бочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні 
додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих 
послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, прилад-
дям для навчання та розвитку тощо. 

Наставник несе відповідальність за порушення ним прав 
і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди відповідно до 
закону. Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над 
якими встановлено наставництво, здійснюють служби у спра-
вах дітей. 

У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для 
життя або здоров’я дитини, орган опіки та піклування поста-
новляє рішення про негайне відібрання дитини від наставника 
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та про зупинення дії договору про наставництво. У цьому разі 
орган опіки та піклування зобов’язаний негайно повідомити 
орган Національної поліції та у семиденний строк після поста-
новлення рішення звернутися до суду з позовом про розірван-
ня договору про наставництво.  

Підводячи підсумки, варто наголосити на тому, що при-
йняття відповідних змін до вищевказаного Закону сприятиме 
індивідуальній підтримці дітей-сиріт та дітей, позбавлених ба-
тьківського піклування, насамперед у підготовці до самостій-
ного життя. Але, для ефективного впровадження норм Закону, 
необхідно розробити Положення про наставництво та Типовий 
договір про наставництво, які на законодавчому рівні закріп-
лять новий такий потрібний інститут сімейного права.  
 

–––––––––––––––––– 
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ПОНЯТТЯ ТА МЕТА ВІДСТОРОНЕННЯ  

ВІД ПОСАДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

У статті 19 Конституції України передбачено, що право-
вий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не бути примушений робити те, що не передбачено 
законодавством. Отже, законодавець припускає можливість 
застосування стосовно особи примусу, але лише такого, який 
передбачений законом [1]. 
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Із прийняттям нового Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) внесені суттєві зміни до 
системи діяльності органів кримінальної юстиції, а також за-
проваджено у сфері кримінально-процесуальної діяльності 
правоохоронних органів та суду нові інститути, зокрема заходи 
забезпечення кримінального провадження, до яких належить 
відсторонення від посади підозрюваного (обвинуваченого) [2]. 

Метою даного дослідження є визначення дефініції «відс-
торонення від посади» та з’ясування мети застосування даного 
заходу забезпечення кримінального провадження. 

Поняття відсторонення від посади не закріплено в КПК 
України. Серед науковців також відсутній єдиний підхід до да-
ного поняття. Так, О. Сидорчук відсторонення від посади визна-
чає як тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у 
певних службових відносинах з органами державної влади та 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи ор-
ганізаціями, до виконання своїх функціональних обов’язків з 
підстав і в порядку, передбачених КПК України [3, с. 29]. 

В. І. Сліпченко розглядає відсторонення від посади як за-
хід забезпечення кримінального провадження, який дозволяє 
вже на досудовому етапі у випадках, передбачених законом, 
обмежити конституційне право особи на працю в разі, коли пе-
ребування підозрюваного на посаді, по-перше, сприяло вчи-
ненню кримінального правопорушення, а по-друге, може за-
шкодити неупередженості та повноті досудового розслідуван-
ня [4, с. 19]. 

На думку О. Г. Шило, сутність відсторонення від посади 
полягає в тимчасовому недопущенні підозрюваного, обвинува-
ченого до виконання ним своїх трудових (службових) обо- 
в’язків протягом певного строку, який за загальним правилом 
здійснюється за рішенням слідчого судді, суду з метою припи-
нення кримінального правопорушення підозрюваного, обви-
нуваченого; припинення протиправної поведінки підозрюва-
ного, обвинуваченого; запобігання протиправній поведінці пі-
дозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, 
може знищити чи підробити речі чи документи, що мають зна-
чення для досудового розслідування, незаконними засобами 
впливати на свідків та інших учасників кримінального прова-
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дження або протиправно перешкоджати кримінальному про-
вадженню іншим чином [5, с. 276]. 

На нашу думку, попри те, що останнє визначення є най-
більш широким, воно не враховує те, що відсторонення від посади 
особи обмежує конституційне право особи на працю, передбачене 
ст. 43 Конституцією України [1] та загальну мету застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження – досягнення 
дієвості кримінального провадження (ст. 132 КПК України).  

На підставі вищезазначеного, можна дійти до висновків, 
що відсторонення від посади полягає в тимчасовому обмеженні 
конституційного права на працю шляхом недопущення підоз-
рюваного, обвинуваченого до виконання ним своїх трудових 
(службових) обов’язків протягом певного строку, який за зага-
льним правилом здійснюється за рішенням слідчого судді, суду 
з метою досягнення дієвості кримінального провадження; 
припинення кримінального правопорушення підозрюваного, 
обвинуваченого; припинення протиправної поведінки підоз-
рюваного, обвинуваченого; запобігання протиправній поведін-
ці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на поса-
ді, може знищити чи підробити речі чи документи, що мають 
значення для досудового розслідування, незаконними засоба-
ми впливати на свідків та інших учасників кримінального про-
вадження або протиправно перешкоджати кримінальному 
провадженню іншим чином. 
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УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ 
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

 
Мешканці тимчасово окупованих територій України, як 

ті, хто там проживає сьогодні, так і внутрішньо переміщені 
особи, котрі змушені були виїхати в інші регіони нашої держа-
ви, часто стикаються з проблемами оформлення різних важли-
вих документів. Найбільш поширеними виступають реєстрації 
смерті рідних або ж народження дитини. 

З метою забезпечення реалізації прав громадян, які про-
живають на тимчасово окупованій території щодо отримання 
свідоцтва про народження, про смерть у зв’язку з відсутністю 
належних медичних документів був прийнятий Закон «Про 
внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
щодо встановлення факту народження або смерті особи на 
тимчасово окупованій території України». А саме Цивільний 
процесуальний кодекс було доповнено новою статтею 2571, що 
передбачає можливості провадження у справах про встанов-
лення факту народження або смерті особи на тимчасово окупо-
ваній території України.  

Ця норма відтак, заява про встановлення факту наро-
дження особи на тимчасово окупованій території України, ви-
значеній ВРУ, може бути подана батьками, родичами, їхніми 
представниками або іншими законними представниками ди-
тини до будь-якого суду за межами такої території України не-
залежно від місця проживання заявника [1]. 

З моменту прийняття відповідних змін, спростився сам 
порядок встановлення факту народження. Перш за все, заява 
про встановлення факту народження особи на цих територіях 
може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками 
або іншими законними представниками дитини до будь-якого 
суду за межами окупованої території України, незалежно від 
місця проживання заявника.  
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По-друге, справи про встановлення факту народження 
особи на тимчасово окупованій території розглядаються невід-
кладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. 
А  копія судового рішення видається особам, які брали участь 
у  справі, негайно після проголошення такого рішення або  
невідкладно надсилається судом до органу державної реєстра-
ції актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення.  

В рішенні про встановлення факту народження особи на 
тимчасово окупованій території України, зокрема, мають бути 
зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження 
особи, про її батьків. 

Тобто, особа отримує копію судового рішення безпосере-
дньо в суді і самостійно звертається з ним до РАЦСу, або ж суд 
сам направляє таку копію до вказаного органу, який має прове-
сти державну реєстрацію народження та видати відповідне 
свідоцтво. 

За два місяці з моменту набрання чинності цього закону 
до Єдиного державного реєстру судових рішень було вже вне-
сено більше 3000 рішень, прийнятих на підставі визначеної 
ним процедури.  

Звісно, що далеко не всі рішення задовольняють вимоги 
заявників, але все ж таки позитивних – більшість від загальної 
кількості [2]. 

Отже, підводячи підсумки по вище сказаному можемо 
стверджувати, що дивлячись на ситуацію яка склалась в країні, 
міністерство відповідним чином реагує на потреби суспільства 
та намагається спростити життя людей які опинилися на тим-
часово окупованих територіях України.  

 
–––––––––––––––––– 
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ 

ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

 
Найбільш поширеним договором у світі є договір купівлі-

продажу, який посідає центральне місце в системі договірних 
відносин. Щоденно мільйони фізичних і юридичних осіб стають 
однією із його сторін, часто навіть не підозрюючи, що купуючи 
певний товар автоматично укладають один із найбільш розпо-
всюджених договорів у цивільному обігу. В результаті чого, 
як  і  під час укладення будь-якого двостороннього правочину, 
у кожної зі сторін виникають права та обов’язки, порушення 
яких супроводжується відповідними правовими наслідками. 
Саме тому сторонам потрібно чітко знати і неухильно дотри-
муватися своїх прав та обов’язків. 

Усталене і лаконічне визначення поняття договору купі-
влі-продажу знайшло своє відображення у ЦК України, в ст. 655 
якого записано, що за договором купівлі-продажу одна сторона 
(продавець) передає або зобов’язується передати майно (то-
вар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець прий-
має або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за 
нього певну грошову суму. Даний договір є одним з найефек-
тивніших засобів взаємозв’язку виробництва і споживання, ре-
гулятором нормального функціонування господарського ком-
плексу країни. Він може укладатися між фізичними особами, 
між організаціями (товариствами, підприємствами, установа-
ми), а також між організаціями та фізичними особами, що свід-
чить про його універсальність. Правове регулювання відносин 
купівлі-продажу здійснюється ЦК України, законами України 
«Про захист прав споживачів», «Про цінні папери і фондовий 
ринок», «Про товарну біржу», «Про приватизацію державного-
майна», іншими законами та численними нормативно-пра- 
вовими актами[3, с. 289]. 
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Предмет договору купівлі-продажу характеризується ві-
дповідними якісними та кількісними показниками, показника-
ми щодо його комплектності, асортименту, а також тари та 
упакування майна, що передається. Ці показники належать 
до  числа умов договору, які, з огляду на характер, власне, дого-
вору та (або) бажання сторін, можуть набувати характер істот-
них, порушення яких викликає відповідні правові наслідки 
[2,  с. 484].  

Важливо, що права однієї сторони співвідносяться з обо- 
в’язками іншої сторони таким чином, що відповідному обов’яз- 
кові продавця кореспондується відповідне право покупця і на-
впаки. ЦК України докладно визначив майнові та інші правові 
наслідки для продавця, передбачені ст.ст. 661, 665, 666, 670, 672, 
678, 679, 684, 686, 696. Він відповідає за порушення обов’язку з 
передачі товару, його приналежностей та документів, за непопе-
редження покупця про права третіх осіб на товар, за порушення 
умов щодо кількості, асортименту, якості комплектності товару, 
а також умови про тару і упаковку, порушення обов’язку по 
страхуванню товару, якщо договором цей обов’язок покладаєть-
ся на продавця. Відповідальність покупця врегульована ст. 690, 
692-696 ЦК і покладається на нього за порушення обов’язків з 
прийняття товару, його оплати та страхування (якщо договором 
цей обов’язок покладається на  нього) [4, с. 75]. 

Так, відповідно до ст. 678 нового ЦК покупець, якому пе-
реданий товар неналежної якості, має право, незалежно від 
можливості використання товару за призначенням, вимагати 
від продавця за своїм вибором: пропорційного зменшення ціни; 
безоплатного усунення недоліків товару в розумний 
строк;віідшкодування витрат на усунення недоліків. 

Згідно ж із ч. 2 ст. 678 у разі істотного порушення вимог 
щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усуну-
ти, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними ви-
тратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодно-
разово, чи з’явилися знову після їх усунення) покупець має 
право за своїм вибором: 

1) відмовитися від договору і вимагати повернення 
сплаченої за товар грошової суми; 
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2) вимагати заміни товару. 
При цьому якщо продавець такого товару не є його виго-

товлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення не-
доліків і відшкодування збитків можуть бути пред’явлені і до 
виготовлювача (ч. 3 ст. 678).  

Таким чином, у ЦК України (в порівнянні з ЦК УРСР) 
з’явились істотні новели. Зокрема, по-перше, в ньому можли-
вість звернення покупця до продавця з вищеперерахованими 
вимогами не поставлена в залежність від факту застереження 
чи незастереження продавцем недоліків проданого товару. По-
друге, ст. 678 надає покупцю право на відмову від договору чи 
на заміну товару лише у разі виявлення в придбаному товарі 
істотних недоліків. Покупцеві, який придбав товар з недоліка-
ми, не обов’язково відразу звертатися за захистом порушених 
прав до судових органів. Він може спершу звернутися безпосе-
редньо до продавця (виготовлювача)[3, с. 304]. 

Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість то-
вару, ніж це встановлено договором купівля-продажу, покупець 
має право вимагати передання кількості товару, якої не виста-
чає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а 
якщо він оплачений, – вимагати повернення сплаченої за нього 
грошової суми. Якщо продавець передав покупцеві більшу  
кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-
продажу, покупець зобов’язаний повідомити про це продавця. 
Якщо в розумний строк після одержання такого повідомлення 
продавець не розпорядиться товаром, покупець має право 
прийняти весь товар, якщо інше не встановлено договором. 
Якщо покупець прийняв більшу кількість товару, ніж це вста-
новлено договором купівлі-продажу, він зобов’язаний оплати-
ти додатково прийнятий товар за ціною, встановленою для то-
вару, прийнятого відповідно до договору, якщо інша ціна не 
встановлена за домовленістю сторін .  

Таким чином, законодавство України чітко визначає і ре-
гулює права та обов’язки сторін договору купівлі-продажу 
та  передбачає відповідні наслідки за порушення цих прав та 
невиконання передбачених законом чи договором обов’язків. 
ЦК України докладно визначив майнові та інші правові наслід-
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ки для продавця у зв’язку з недотриманням ним умов зазначе-
ного договору, однак у жодній із зазначених раніше статей 
не  закріплене право покупця на стягнення з продавця збитків 
за допущені порушення. Як і в інших подібних випадках їх стя-
гнення можливе на підставі ст. 611 ЦК України.  
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ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ УЧИНЕННЯ ДІЙ 

У МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ 
БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ 

 
Інститут дій в чужому інтересі без доручення є новим для 

сучасного російського громадянського права. Уперше він був за-
кріплений у главі 79 Цивільного кодексу (надалі – ЦК) України. 

На сьогодні такі зобов’язання найчастіше виникають у 
двох випадках: 1) у разі дій, вчинених однією особою, гестором 
(gestor), для запобігання шкоди правам та інтересам іншої осо-
би, домінуса (dominus); 2) при вчиненні правочину гестором в 
інтересах домінуса без його доручення. 

При цьому для виникнення правових наслідків за цим 
зобов’язанням необхідна наявність певних умов. 

По-перше, дії в інтересах іншої особи мають вчинятися з 
власної ініціативи особи, що здійснює такі дії, тобто, за відсут-
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ності не тільки доручення або навіть заздалегідь обіцяної зго-
ди домінуса. При цьому, на гесторі також не повинен лежати 
обов’язок діяти в чужому інтересі в силу закону. Тому зазначені 
правила не застосовуються, наприклад, до опікуна, який діє в 
інтересах підопічного, або до спадкоємця, котрий вживає захо-
дів до охорони спадкового майна в інтересах всіх спадкоємців. 

По-друге, презюмується, що домінус не лише не зробив 
будь-якого волевиявлення з цього приводу, але, як правило, 
взагалі не знав про дії, що здійснюються в його інтересах. Якщо 
ж вказані дії здійснювалися в інтересах особи, присутньої при 
їх вчиненні, то її, звичайно, не потрібно спеціально повідомля-
ти про це, адже вона мала можливість безпосередньо вислови-
ти своє ставлення до цих дій. 

По-третє, дії в чужому інтересі породжують відповідні 
зобов’язання лише тоді, коли вони здійснюються, виходячи з 
очевидної вигоди чи користі домінуса, а також його дійсних чи 
ймовірних намірів. Це означає, що дії гестора повинні бути 
об’єктивно вигідними для домінуса (наприклад, вигода може 
полягати у запобіганні знищенню, пошкодженню або втраті 
майна домінуса). Така вигода повинна бути очевидною для 
будь-якого учасника цивільного обороту. Зазвичай це з’ясо- 
вується при співвідношенні розміру необхідних витрат і обсягу 
тих збитків, які загрожували інтересам домінуса у разі неприй-
няття гестором відповідних заходів.  

Крім цього, діючи в чужому інтересі, гестор повинен вра-
ховувати дійсні або ймовірні наміри та заінтересованість особи 
і не вступати з ними в явне протиріччя. Дії в чужому інтересі 
повинні вчинятися так, як здійснювалися б самою заінтересо-
ваною особою або, принаймні, розумним і дбайливим учасни-
ком цивільного обороту. Тому закон і орієнтує гестора врахо-
вувати відомі або ймовірні наміри домінуса. 

Наступною умовою виникнення досліджуваного зо-
бов’язання є те, що гестор повинен бути позбавлений можли-
вості отримати згоду заінтересованої особи на вчинення дій в її 
інтересах. Зазвичай це пояснюється тимчасовою відсутністю 
домінуса або іншою неможливістю одержання його згоди, на-
приклад, перебуванням його у безпорадному стані. Відповідно, 
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якщо ніякої терміновості подібних дій не було, і у гестора була 
можливість отримати рішення домінуса, то зобов’язання по 
вчиненню дій в майнових інтересах іншої особи без її доручен-
ня, передбаченого главою 79 ЦК України, не виникає. Саме то-
му, при першій же можливості домінус, як заінтересована осо-
ба, має бути обов’язково повідомлений про вчинені в його ін-
тересах дії. Гестор, після вчинення даного повідомлення, пови-
нен почекати розумний строк для отримання схвалення чи не-
схвалення від домінуса і, відповідно, продовжувати або припи-
нити свої дії в інтересах останнього, якщо тільки очікування 
такої відповіді не завдасть серйозного збитку інтересам домі-
нуса, особливо при нагальній необхідності вчинення таких дій). 

Нарешті, дії в чужому інтересі без доручення породжують 
відповідне зобов’язання лише тоді, коли особа, вчиняючи таку 
дію, усвідомлює її спрямованість і не переслідує мети виник-
нення будь-якого цивільно-правового зобов’язання.  

За цією ознакою досліджувані зобов’язання відокрем- 
люються від деяких інших цивільних правовідносин, зокрема, 
зобов’язань з безпідставного збагачення чи збереження майна. 
Так, якщо особа, яка вчинила дії в чужому інтересі, помилково 
вважатиме, що діяла у своєму інтересі (виконала свій обов’язок, 
спасла від загибелі своє майно), і тим самим призвела до безпідс-
тавного збагачення (збереження майна) іншої особи, то до таких 
відносин застосовуватимуться правила щодо кондиційних зо-
бов’язань (гл. 83 ЦК України), а не щодо зобов’язань з дії в майно-
вих інтересах іншої особи без її доручення (гл. 79 ЦК України). 

Також у особи, що діяла у чужому інтересі без доручення, 
не повинно бути наміру вчинити безоплатну дію на користь 
іншої. Наприклад, якщо з поведінки особи, яка звільнила борж-
ника від майнового обов’язку перед третьою особою, виконав-
ши зобов’язання, випливає, що вона робить це не тільки на  
безоплатній, але і на беззворотній основі, то очевидним є її  
бажання вчинити дарування. Причому, для визнання такого 
договору дарування укладеним у ряді випадків достатньо, 
щоб  обдаровуваний просто не виразив своєї незгоди. Тобто, 
гестор, діючи в чужому інтересі без доручення, повинен вчиня-
ти дії не за свій власний рахунок, а за рахунок того, у чиїх інте-
ресах він діяв. 
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ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ 
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Відповідно до преамбули Закону України «Про віднов-

лення платоспроможності боржника або визнання боржника 
банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) визначено, що цей 
Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом та застосу-
вання ліквідаційної процедури з метою повного або часткового 
задоволення вимог кредиторів [1].  

Отже, захист інтересів кредиторів, як сторони у справі 
про банкрутство, і створення подальших необхідних умов 
для  відновлення фінансового становища боржника і збере-
ження його майнових активів втілюється в судовій про- 
цедурі через відповідну систему заходів з нагляду та контролю 
[2, с. 52].  

Закон про банкрутство у ч. 1 ст. 18 визначає, що госпо-
дарський суд за клопотанням сторін або учасників справи про 
банкрутство чи за своєю ініціативою вживає заходів щодо за-
безпечення вимог кредиторів [1]. 

Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів у процедурі 
розпорядження майном, можна поділити на загальні, що засто-
совуються в підготовчому засіданні при порушенні справи про 
банкрутство (ст.ст. 66, 67 Господарського процесуального ко-
дексу України (далі – ГПК), ч. 9 ст. 16 Закону про банкрутство), 
і  спеціальні, які визначені тільки ст. 18 Закону банкрутство, 
і  застосовуються за клопотанням арбітражного керуючого, 
сторін, інших учасників провадження або з власної ініціативи 
суду [2, с. 52].  

Науковець П. Д. Пригуза, зазначає, що з порушенням 
справи про банкрутство встановлюються обмеження щодо 
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суб’єктивного впливу певних осіб на об’єктивне буття під- 
приємства, у зв’язку з чим поведінка членів органів управління 
боржника впорядковується на інтереси інших учасників про-
вадження у справі про банкрутство, які вимагають від боржни-
ка такої поведінки і скеровують її, що сприяє вирішенню про-
блем неплатежу та завдань провадження [3, с. 271]. Отже, діє 
принцип, відповідно до якого боржник має право продовжува-
ти здійснювати поточну господарську діяльність і приймати 
рішення, які прямо не заборонені Законом про банкрутство 
[2,  с. 53]. 

Обов’язковими загальними заходами забезпечення вимог 
кредиторів для всіх боржників при порушенні справи про бан-
крутство є заборона боржнику і власнику майна (органу, упов-
новаженому управляти майном) боржника приймати рішення 
щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати 
основні засоби і предмет застави, які застосовуються, врахову-
ючи приписи ст. 67 ГПК України та ч. 9 ст. 16 Закону про банк-
рутство.  

До них належить призначення судом арбітражного керу-
ючого (розпорядника майна), який відповідно до судового рі-
шення (ухвали) господарського суду забезпечує здійснення 
процедури розпорядження майном і вживає заходи для захисту 
майна боржника.  

Заходи, які передбачені ч. 1, 2 ст. 18 Закону про банкрутс-
тво, то вони є у своїй підставі спеціальними і застосовуються 
залежно від результатів виконання процедури розпорядження 
майном боржника та інших факторів, які створюють обґрунто-
вані підстави для їх застосування [4]. Вжиття заходів щодо за-
безпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство є пра-
вом суду і мають ґрунтуватися на балансі інтересів боржника 
та його кредиторів та оцінюватися перш за все на достатніх 
доказах або обґрунтованих припущеннях, що невжиття відпо-
відних заходів унеможливить або ускладнить задоволення 
грошових вимог кредиторів у подальших процедурах банкрут-
ства [2, с. 54]. 

У відповідності до п. 73 Постанови Пленуму Верховного 
суду України «Про судову практику у справах про банкрутство» 
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від 18.12.2009 р. визначено, що у виборі заходів, які застосову-
ються для забезпечення вимог кредиторів, останні не повинні 
унеможливлювати здійснення оперативно-господарської діяль-
ності боржника, тобто не повинні мати характер повної забо-
рони на здійснення перерахування коштів, укладення угод, пе-
редачу майна, а також при накладанні арешту на майно чи при 
введенні заборони розпорядження майном судам обов’язково 
необхідно зазначати конкретне майно щодо якого вживаються 
заходи забезпечення та визначати конкретні дії, які забороня-
ються вчиняти органам управління боржника [5].  

Зауважимо, що застосування заходів щодо забезпечення 
вимог кредиторів здійснюється з метою захисту інтересів кре-
диторів, як сторони у справі про банкрутство, і створення по-
дальших необхідних умов для відновлення фінансового стано-
вища боржника і збереження його майнових активів. 
 

–––––––––––––––––– 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДОКАЗУВАННЯ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Розслідування кримінальних правопорушень, розгляд і ви-

рішення кримінальних справ – сфера кримінальної проце- 
суальної діяльності відповідних правоохоронних органів та  
суду. Основний зміст такої діяльності складає робота з доказа-
ми: їх формування (збирання), перевірка, оцінка, прийняття 
процесуального рішення і його обґрунтування. 

У юридичній літературі по-різному визначається поняття 
«доказування». Важливою є межа між практичною та розумо-
вою (логічною) діяльністю в процесі доказування. Деякі вчені 
вважають, що під доказуванням слід розуміти лише процесуа-
льні дії органів досудового розслідування та суду. Розумова ж 
діяльність не повинна входити до процесу доказування. Як ар-
гумент своєї позиції науковці відзначають те, що проведення 
процесуальних дій чітко врегульоване кримінально-проце- 
суальним законодавством, а розумова діяльність, тобто оцінка 
доказів, не регламентована ним. У зв’язку з цим науковці про-
понують виключити оцінку доказів із процесу доказування 
[1,  c. 67]. Процес встановлення істини складається з двох еле-
ментів, які суттєво відрізняються один від одного як за харак-
тером, так і за юридичними наслідками: 1) процесуальне дока-
зування; 2) оцінка доказів. Оцінка доказів – самостійна проце-
суальна категорія, яка знаходиться поза межами доказування 
[2, c. 29]. 

Якщо виходити з того, що до процесу доказування не 
входить логічна діяльність, якою є оцінка доказів, а лише суку-
пність процесуальних практичних дій, за допомогою яких фор-
муються докази, то постає питання: чим є перевірка доказів? 
Перевірка доказів, як відомо, є практичною діяльністю, тобто 
здійснюється за допомогою процесуальних дій, але в той же час 
вона є і розумовою діяльністю. Органи досудового розсліду-



- 239 - 

вання чи суд перевіряють зібрані докази шляхом аналізу кож-
ного з них, порівняння наявних доказів. Це означає, що виходя-
чи із вищевказаної точки зору, та частина перевірки доказів, 
що здійснюється розумовим шляхом, теж слід залишити поза 
межами процесу доказування. Уявляється, що такий підхід 
є  нелогічним та може негативно позначитись на правильному 
застосуванні правил доказування. 

Вважається, що кримінальне процесуальне доказування 
повинно включати не лише формування (збирання) та переві-
рку доказів, а й оцінку доказів та їхніх процесуальних джерел, 
тобто має бути поєднанням практичної та розумової діяльності 
суб’єктів кримінального процесу. Кримінальне процесуальне 
доказування – передбачена законом діяльність суб’єктів кри-
мінального процесу зі збирання (формування), перевірки й 
оцінки доказів та їхніх процесуальних джерел, прийняття на 
цій основі процесуальних рішень і наведення аргументів для їх 
обґрунтування. 

 
–––––––––––––––––– 
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куллин; научн. ред. Я. С. Аврах. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1973. – 
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МАНІЯКИ, СЕРІЙНІ ВБИВЦІ ТА ЇХНІ ЖЕРТВИ 

 
Говорячи про так званих маніяків, почнемо з назви: вона, 

звичайно, більше «народна», але тим не менш явно походить 
від слова «манія» – в загальноприйнятому сенсі «одержимість 
якоюсь ідеєю». Однак якщо бути точними в термінології, то 
під  загальноприйнятим поняттям «манія» мається на увазі 
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звичайно те, що психіатри називають «марення» – «сукупність 
ідей і уявлень, які не відповідають дійсності, що спотворюють її 
і не піддаються виправленню і характеризується порушенням 
логічного мислення». 

Маніяк – це людина, що охоплена манією, тобто психіч-
ним захворюванням. Маніяків поділяють на два види: органі-
зований тип та дезорганізований тип серійного вбивці. Органі-
зований несоціальний тип серійного вбивці володіє високим 
інтелектом. Інтелектуальний рівень деяких представників 
цього типу може досягати 145 пунктів IQ, що визнається поро-
гом геніальності (інтелект одного з серійних вбивць, Едмунда 
Кемпера, визнано рівним 150 пунктам IQ). Представники дано-
го типу добре контролюють себе, досить витримані. Гарно сте-
жать за собою, за своїм зовнішнім виглядом, за житлом і маши-
ною (якщо така є) [1, с. 268]. Проте, такі маніяки соціопати, від-
кидають і зневажають суспільство. Зводить знайомство лише 
з  вузьким колом осіб. Можуть бути привабливими, робити 
сприятливе враження на оточуючих. Зазвичай, навколишнє 
оточення такого серійного вбивці сильно дивуються, дізнав-
шись про те, що ця людина скоювала злочини. Організовані се-
рійні вбивці мають нормальні стосунки з протилежною статтю, 
нерідко характеризуються друзями та знайомими як хороші 
сім’янини і батьки. Характерним для них є те, що вони персо-
налізують жертву, воліють діяти з допомогою хитрості, а не 
насильства (як Теодор Банді, який зачаровував молодих дівчат 
десятками і вони спокійно йшли за ним, не підозрюючи, що 
слідують за серійним вбивцею). Мають певний образ жертви, 
особливість в зовнішності, в одязі. Відомі деякі випадки вбивс-
тва саме конкретної людини. Це дозволяє поліції ловити мані-
яка «на живця».  

Психологи вказують, що маніяки даного типу заздалегідь 
планують злочин, продумують всі деталі, такі, як місце вбивст-
ва, знаряддя вбивства, дії, за допомогою яких можна приховати 
докази, і так далі. Як правило, вони вживають заходів щодо 
усунення доказів, які можуть викривати їх у вчиненні злочину. 
Можуть розчленувати труп і позбутися від нього по частинах, 
заховати тіло жертви в малодоступному місці. Часто, навіть, 
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додають тілу певну позу як певний знак, якщо вони хочуть що-
небудь сказати цим вбивством [2, с. 260]. Експерти-криміна- 
лісти стверджують, що організовані серійні вбивці можуть 
вступати в контакти з поліцією, співпрацювати, а на допитах 
вони зосереджені, продумують лінію захисту. Вдосконалюють-
ся протягом усього періоду здійснення вбивств, стаючи все 
менш доступним для піймання, причому здатні настільки кон-
тролювати себе, що можуть взагалі припинити вбивати, щоб 
залишитися не поміченими. Мотивами до скоєння вбивств у 
маніяків далеко не завжди, як прийнято вважати, стають праг-
нення «помститися за своє зламане дитинство і вбивати когось 
схожого на погану маму або злу дружину. Їхні мотиви найчас-
тіше – це різні варіанти цілком певного садизму, які стали час-
тиною тієї чи іншої «манії» [3, с. 187]. 

З метою більш поглибленого аналізу особливостей здійс-
нення злочинів пропонується класифікувати їх за такими підс-
тавами, як кількість учасників скоєння вбивств; спосіб вчинен-
ня вбивств; мотиви вбивств. При цьому за кількістю учасників 
злочину серійні вбивства поділяються на вчинені вбивцями-
одинаками і вчинені групою осіб за попередньою змовою або 
організованою групою.  

За способом вчинення серійні вбивства поділяються на 
вчинені ыз:  

1) застосуванням вогнепальної зброї; 
2) застосуванням холодної зброї; 
3) застосуванням вибухових пристроїв;  
4) застосуванням різних підручних засобів;  
5) використанням декількох видів зброї [4, с. 454]. 

 
–––––––––––––––––– 
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НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ЗАГОРОЗА  
НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ  

І НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
 

Статтею 1 Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 
1991 року № 2011-XII передбачено, що соціальний захист вій-
ськовослужбовців – діяльність (функція) держави, спрямована 
на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що 
забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задо-
волення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців 
відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу 
в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військово-
му середовищі.  

Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або  тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а  також 
в  інших випадках, передбачених законом [1]. 

Так, з метою впорядкування організації заходів соціаль-
ного і правового захисту у Збройних Силах України (ЗСУ) Мініс-
терством оборони України (МОУ) затверджено Інструкцію про 
організацію у ЗСУ соціального і правового захисту військовос-
лужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на 
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх 
сімей, працівників ЗСУ [2]. 

Інструкція визначає порядок організації у ЗСУ роботи 
щодо реалізації державної політики з питань здійснення соціа-
льного і правового захисту військовослужбовців, військовозо-
бов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або переві-
рочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників 
ЗСУ, а також створення сприятливих матеріально-побутових та 
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соціально-правових умов для реалізації військовослужбовцями 
їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. 

Однак, не дивлячись на те, що законодавством передба-
чено соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та  членів їх сімей, вважаємо такий стан справ незадовільним, 
що навіть знайшло своє відображення у Законі України «Про 
основи національної безпеки України» [3]. 

Стаття 7 Закону визначає, що на сучасному етапі основ-
ними реальними та потенційними загрозами національній 
безпеці України, стабільності в суспільстві, у воєнній сфері та 
сфері безпеки державного кордону України є незадовільний 
рівень соціального захисту військовослужбовців, громадян, 
звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей. 
Відтак, реформування системи забезпечення національної без-
пеки є одним з найактуальніших для держави питань сього-
дення і визначено головним пріоритетом держави відповідно 
до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Ука-
зом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [4]. 

У Стратегії зазначено, що першочерговою метою є реалі-
зація реформи системи національної безпеки та оборони. 

Головна мета – підвищення обороноздатності держави, 
реформування ЗСУ та інших військових формувань України ві-
дповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого 
у ході антитерористичної операції, а також розвиток оборонно-
промислового комплексу для максимального задоволення пот-
реб армії. 

Стратегією передбачено, що слід зосередити увагу на фо-
рмуванні нових органів управління у сфері забезпечення наці-
ональної безпеки, зробити акцент на системі управління, конт-
ролю, комунікацій, комп’ютерної підтримки, розвідки та інфо-
рмаційного забезпечення, а також логістики в усьому секторі 
безпеки. У ЗСУ пріоритет має бути наданий повному оновлен-
ню структури, починаючи від органів управління і закінчуючи 
штатними розписами частин та підрозділів, а також оптимі- 
зації всіх систем та норм забезпечення, впровадженню нових 
зразків озброєння та військової техніки, перегляду тактики 
і  стратегії з урахуванням вимог сучасності. Має бути повністю 
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переглянута система розвідки – від розвідувальних комплектів 
частин до розвідувальних органів МОУ. 

 
–––––––––––––––––– 
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ ПАТРУЛЬНОГО  

НА МІСЦІ ОФОРМЛЕННЯ ДТП 
 

В Україні останнім часом простежується тенденція збі-
льшення дорожньо-транспортних пригод (далі-ДТП). Проана-
лізувавши причини скоєння ДТП, можемо зазначити, що біль-
шість ДТП трапляється з причин нехтування водіями та пішо-
ходами правил дорожнього руху (далі- ПДР). 

Дорожньо-транспортною пригодою визначають подію, 
що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої 
загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки [2]. 

Кожного дня поліцейські виїжджають на місця скоєння 
ДТП. ДТП можуть бути різні: від зіткнення автомобілів до наїз-
ду на пішохода, тому поліцейський виїжджаючи на місце події 
повинен вчинити певні першочергові дії [1]. 
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Патрульний поліцейський прибувши на місце дорожньо-
транспортної пригоди: 

• подає попередню інформацію про пригоду до чергової 
частини; 

• вживає заходів щодо надання першої медичної допо-
моги потерпілим та доставки їх до медичних закладів; 

• збирає інформацію про потерпілих, про те, в які меди-
чні заклади і ким вони відправлені; 

• з’ясовує тип, марку, колір і реєстраційні номерні знаки 
транспортних засобів, на яких були відправлені потерпілі; 

• вживає заходів з метою збереження обстановки і слі-
дів пригоди, установлює свідків; 

• установлює транспортні засоби, водіїв та інших осіб, 
причетних до ДТП, і забезпечує їх присутність на місці пригоди; 

• якщо ДТП має кримінальний характер: знаходиться на 
місці пригоди до прибуття слідчо-оперативної групи (СОГ) чи 
до отримання розпорядження чергового; 

• надає прибулому на місце пригоди керівникові СОГ 
(прокурору, слідчому, працівникові, що здійснює дізнання) ін-
формацію про причетних до ДТП осіб і свідків, передає йому 
зібрані відомості; 

• огороджує відповідними знаками конусами або тим-
часовим огородженням місце ДТП та забезпечує безпеку доро-
жнього руху на вказаній ділянці; 

• у разі потреби організовує рух транспорту в об’їзд, а в 
разі неможливості зробити це та при відсутності потерпілих 
фіксує в присутності двох понятих і учасників ДТП розташу-
вання транспортних засобів, слідів ДТП та слідів інших предме-
тів, що мають відношення до пригоди, після чого вживає захо-
дів щодо поновлення руху; 

• фіксує місце, час, вид, обставини та наслідки ДТП [3]. 
Трапляються випадки, коли від поліцейського вимага-

ється надати медичну долікарську допомогу. В такому випадку 
поліцейський: 

1. Негайно повинен визначити характер і джерело трав-
ми. Найбільш часті травми у разі ДТП ─ пошкоджень черепа, 
нижніх кінцівок і грудної клітки. 
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2. Витягує потерпілого з автомобіля або виносить з кю-
вету, оглядає його, звільняє від одягу, розстебнувши, розірва-
вши чи розрізавши його.  

При цьому, потрібно володіти навичками вилучення пос-
траждалого з автомобіля, щоб невмілими діями не заподіяти 
шкоду. 

3. Надає першу допомогу відповідно до виявлених 
травм. 

4. Переносить постраждалого в безпечне місце, укриває 
від холоду, спеки чи дощу. 

5. Викликає бригаду «швидкої допомоги». 
6. Організовує транспортування потерпілого в лікуваль-

ну установу (якщо в цьому є необхідність). 
Також потрібно врахувати, що в ряді випадків будь-яке 

транспортування потерпілого протипоказано (зупинка дихан-
ня та серцевої діяльності, сильна кровотеча, множинні травми), 
так як може бути небезпечною для життя. 

Існують найзагрозливіші стани для життя потерпілого: 
артеріальна кровотеча; порушення дихання; зупинка серцевої 
діяльності. Все інше (опіки, біль в області серця і т. д.) – потім. 

Тому, патрульному потрібно за 5-10 секунд визначити, 
який з трьох найважливіших станів є і діяти по порядку, почи-
наючи з більш важливих і закінчуючи менш важливими захо-
дами [3]. 

Враховуючи вище викладене, поліцейському, який виїж-
джає на місце ДТП, потрібно оцінити дорожню обстановку, що 
склалась та вчинити першочергові дії: від надання долікарсь-
кої медичної допомоги до огородження місця події та забезпе-
чення збереження доказової інформації. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими ма-
теріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення без-
пеки дорожнього руху зафіксованих не в автоматичному режимі: Наказ 
МВС України від 07.11.2015 р. № 1395. 

2. Про правила дорожнього руху: Постанова КМУ від 10.10.2001 р. 
№ 1306. 

3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studfiles. 
ru/preview/5536144/page:2/#3 
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ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД  

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ:  
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
З прийняттям Закону України «Про національну поліцію» 

від 02.07.2015 № 580-VIII [1] та його реалізацією посилилися 
дискусії у наукових колах щодо ефективності нової поліції 
у  чучасних умовах боротьби із злочинністю і виконанням пра-
воохоронної функції у цілому. У сучасній юридичній науці від-
бувається узагальнення досвіду більш ніж річного функціону-
вання нової моделі даного правоохоронного органу, проте 
практика доводить про достатньо високий рівень злочинності, 
не зважаючи на реалізацію нових підходів до правоохоронної 
діяльності. Уданому контексті сучасним викликом для держави 
і суспільства виступає життєздатність існуючої моделі право-
вого і орагнізаційного забезпечення правоохоронних органів. 
Саме тому, актуальним питанням сучасних досліджень правоо-
хоронної діяльності в умовах формування громадянського сус-
пільства вважаємо узагальнення іноземного досвіду ефектив-
них моделей правоохоронних органів з метою виокремлення 
перспектив удосконалення українського досвіду реформування 
поліції і правоохоронної системи загалом. 

Сучасні вчені стверджують, що основоположні функції 
поліції та зміст її діяльності мають залишитися незмінними у 
ХХІ ст. Найважливішим функціональним призначенням поліції 
є захист громадян і суспільства від небезпек. Необхідно більше 
уваги приділяти запобіганню та профілактиці злочинності; 
лише там, де інші засоби захисту громадського порядку не 
спрацьовують чи не виявились ефективними, може йтися про 
репресивні методи [2, с. 253]. Невід’ємним атрибутом сучасної 
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європейської поліцейської доктрини є демократичний харак-
тер організації та безумовне підпорядкування принципам пра-
вової держави. До цього німецькі вчені додають безпосередню 
роботу з населенням, особливо в межах індивідуальної профі-
лактики [3]. 

Погоджуємось із німецькими дослідниками у тому, що 
поліція майбутнього має знаходити інноваційні джерела для 
підвищення якості своєї роботи, активно застосовуючи досяг-
нення науки й техніки (передусім, у таких передових галузях, 
як інформатика, електроніка, комунікаційні технології, соціа-
льний менеджмент). Поліції необхідно своєчасно пов’язувати 
свій розвиток з науковим прогресом, як це спостерігаємо в 
промисловості, сільському господарстві, медицині. Слід урахо-
вувати, що всі досягнення технічного прогресу «бере на озбро-
єння» злочинність [4]. 

У порівнянні із німецькими орієнтирами на технократи-
чну ефективність, правоохоронна система Франції є централі-
зованою та ієрархічною. Проте унікальністю цієї системи є те, 
що ще досить нещодавно французьке законодавство дозволило 
місцевим органам влади наймати своїх власних офіцерів полі-
ції – так звану муніципальну поліцію (PoliceMunicipale) [5, 
с.  106]. Отже, можна зробити висновок, що правоохоронна сис-
тема Франції поєднує в собі риси централізованої та децентра-
лізованої моделей поліції. Така модель дозволяє більш гнучко 
реагувати на виклики часу [6, с. 186]. 

Подібні централізовані моделі виражені також у право-
вих механізмах забезпечення правоохоронної діяльності у Гру-
зії. Враховуючи місце органів поліції в системі МВС Грузії, полі-
ція позбавлена можливості збільшувати свій вплив в суспільс-
тві та діями за межами визначених законодавством повнова-
жень. Централізоване управління поліцією з боку МВС Грузії 
ніяким чином не створює можливості використовувати поліцію 
в інтересах політичних або бізнесових кіл, навіть незважаючи 
на те, що Міністр є політичною фігурою. Упевненість в тому 
випливає з повної деполітизації правоохоронної діяльності, 
а  також враховуючі і те, що керівниками органів поліції  
є виключно особи, що займають свої посади за професійними 
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ознаками і їх кар’єрне зростання не залежить від зміни партій, 
що входять у правлячу коаліцію [7, c. 197]. 

Слід також зауважити, що у більшості демократичних 
країн поліцейські функції виконуються декількома організаці-
ями різноманітної відомчої підпорядкованості, компетенція 
яких пересікається. Таким чином, окремі конкуруючі угрупо-
вання правлячих кіл позбавляються можливості монополізува-
ти вплив на поліцію. Однак у Швеції ці цілі досягаються інакше. 
Там, відповідно до «Поліцейського акта» 1997 р., існує лише 
одне поліцейське формування, що перебуває в підпорядкуванні 
Міністерства юстиції, хоча завдання його у цьому акті форму-
люються досить широко («охорона Конституції, суспільного 
ладу, встановленого правового порядку і безпеки, попереджен-
ня, розкриття і розслідування злочинів»). Конституційні зако-
ни не містять згадки про поліцію, що, вочевидь, викликано не-
бажанням законодавця гіпертрофіювати роль цього державно-
го інституту [8, c. 27]. 

Таким чином, на прикладі охарактеризованих вище мо-
делей правового і організаційного забезпечення правоохорон-
ної діяльності у зарубіжних країнах, доцільно констатувати, що 
головним викликом правового регулювання правоохоронної 
діяльності в умовах формування громадянського суспільства 
в  цих державах виступає вирішення проблеми унеможливлен-
ня використання правоохоронних органів у політичних цілях 
і  узурпації влади. У цьому контексті головною перспективою 
розвитку вітчизняного законодавства, що регулює правоохо-
ронну діяльність, слід вважати закріплення норми, котра уне-
можливить призначення керівників силових відомств за квот-
но-партійним принципом, що забезпечить абстрагування пра-
воохоронної системи від політичних процесів. 
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ДО ПИТАННЯ СТАТУСУ 

ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Реформа міліції розпочалася із найнижчої ланки – патру-
льної поліції. Таке рішення можна логічно пояснити. Адже пат-
рульні – це лице правоохоронних органів, вони у всіх перед 
очима. Ми ніколи не дізнаємося про професійність та компе- 
тентність слідчих або оперативних працівників нашого міськ-
відділу, якщоне доведеться мати справу з ними особисто. А ось 
роботу патрульної поліції оцінити можна, просто вийшовши 
на  вулицю. 

Тим паче, неабияким плюсом є відкритість самої системи 
набору, що закріплена у законі «Про Національну поліцію», 
який ухвалила Верховна Рада України. Відтепер для того, аби 
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стати поліцейським, достатньо відповідати вимогам для прете-
ндентів і пройти відбір у кілька етапів. Надалі скласти присягу, 
отримати особистий жетон і ви – полісмен (або ж полісвумен). 

Новий Закон «Про Національну поліцію» вселяє водночас 
і надію на краще майбутнє, і розуміння того, що кількість забо-
рон в Україні щороку зростає. А це аж ніяк не гарна тенденція. 
Здавалося, йдемо до демократії, покращення прав і свобод гро-
мадян, втім на ділі закони можуть мати зворотну сторону. 

Закон містить кілька позитивних новацій. Перша з них – 
інституційне розділення МВС і поліції. Від МВС залишиться  
виключно центральний апарат у Києві на чолі з політичною 
особою (міністром). Поліція ж працюватиме окремо як профе-
сійний орган, який здійснюватиме поліцейські повноваження. 
Фактично, це крок до одного з європейських принципів – депо-
літизації діяльності поліції. 

З метою інформування громадськості про діяльність пат-
рульної поліції керівник поліції та керівники територіальних 
органів поліції раз на рік готують та опубліковують на офіцій-
них веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції 
[3,  с. 149]. 

В статті 13 Розділу ІІІ Закону України «Про Національну 
поліцію» зазначено, що у складі поліції функціонують:  

1) кримінальна поліція; 
2) патрульна поліція; 
3) органи досудового розслідування; 
4) поліція охорони; 
5) спеціальна поліція; 
6) поліція особливого призначення [1]. 
Патрульна поліція повинна відповідати сучасним потре-

бам оперативно-службової діяльності Національної поліції 
України, а також має бути здатна ефективно виконувати поста-
влені перед системою МВС України завдання у сфері забезпе-
чення безпеки громадян та держави. Для досягнення цієї мети 
керівництвом МВС України вживаються заходи, спрямовані на 
упорядкування структури і штатної чисельності НПУ, прово-
диться діяльність щодо реформування системи підготовки  
фахівців вищої кваліфікації. Але все ще існує велика кількість 
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невирішених організаційно-правових питань. Їх розв’язання 
неможливе без комплексного вивчення і узагальнення діяль-
ності підрозділів патрульної поліції [2].  
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ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: 

ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА 
 

Довічне позбавлення волі є найсуворішою мірою пока-
рання в нашій державі, своєрідною альтернативою смертній 
карі, що призначається лише у виняткових випадках за вчи-
нення особливо тяжких злочинів. Цей вид покарання застосо-
вується завжди як основний, може призначатися як самостійно, 
так і в поєднанні з додатковими покараннями.  

Станом на 1 травня 2016 року в Україні 1 551 особа від-
буває покарання у вигляді довічного позбавлення волі [1].  

На думку більшості науковців, такий вид покарання як 
довічне позбавлення волі є доречним та ефективним у бороть-
бі зі злочинністю в Україні. Проте є вчені, які висловлюють 
з  даного приводу іншу думку: одні з них виступають проти за-
стосування такого виду покарання взагалі, інші вважають за 
доцільне застосовувати його тільки для чоловіків. Проте оче-
видною є необхідність проведення детального юридичного 

http://zakon1.rada/
http://www.volynnews/
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аналізу покарання у виді довічного позбавлення волі як виду 
основного покарання за КК України [2, с. 246]. 

Згідно ч. 1 ст. 64 чинного Кримінального кодексу України 
(далі КК) зазначається, що «довічне позбавлення волі встанов-
люється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовуєть-
ся лише у випадках, спеціально передбачених КК, якщо суд не 
вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний 
строк» [3]. 

Для застосування інституту довічного позбавлення волі 
необхідно обов’язково враховувати ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та об-
тяжують покарання. Такий вид покарання призначається особі 
тільки якщо суд вважає, що менш суворий вид покарання буде 
недостатнім для виправлення особи, яка вчинила злочин. 

Помилування довічно засуджених осіб застосується в ба-
гатьох розвинутих країнах світу, де лише деякі із вказаної кате-
горії осіб залишаються у місцях позбавлення волі до кінця сво-
го життя, натомість значна їх кількість при дотриманні певних 
умов може розраховувати на дострокове звільнення. При цьо-
му, після виходу на свободу особи, які були засуджені до довіч-
ного позбавлення волі, живуть під наглядом відповідних орга-
нів, а за невиконання ряду встановлених до них вимог (пору-
шення порядку чи вчинення злочину), можуть бути знову на-
правлені в місця позбавлення волі. Тому середня кількість ро-
ків, яку засуджені до довічного позбавлення волі відбувають 
в  установах виконання покарань за кордоном, становить: у 
США – 7 років, у Швеції – 9, Великобританії – 14-15, Франції – 
17-18, Італії – 21, Польщі – 25. Можливість дострокового звіль-
нення засуджених до такого виду покарання передбачена та-
кож законодавством Японії, Кореї, Південної Америки – після 
відбуття 10 років покарання, Німеччини – 15 років, Канади – 
від 10 до 25 років (або не  менше 25 років – залежно від тяжко-
сті злочину) [4, с. 121 – 122; 9, с. 20]. 

В Україні одним з найбільш важливих кроків при визна-
ченні ефективної політики у галузі реалізації і застосування 
покарання у виді довічного позбавлення волі є розробка спра-
ведливої, добре продуманої та гуманної процедури, що дозво-



- 254 - 

лить оцінити готовність тієї чи іншої довічно позбавленої волі 
особи до виходу на свободу. Міжнародні документи не бачать 
жодних проблем щодо звільнення такої особи достроково [5]. 

Основними міжнародними документами, що визначають 
правила поводження з особами, засудженими до довічного по-
збавлення волі, є Рекомендації ООН стосовно довічного позба-
влення волі (1995 р.) і Резолюція (76)-2 «Про поводження 
з  в’язнями, що відбувають тривалий строк ув’язнення», яка 
була прийнята у 1976 р. Комітетом міністрів Ради Європи, та 
Рекомендація К (82) 17 «Про тримання під вартою й поводжен-
ня з небезпечними в’язнями», що була прийнята Комітетом мі-
ністрів Ради Європи у 1982 р. Основна ідея цих документів по-
лягає в тому, щоб із засудженим до довічного позбавлення волі 
поводитися як з особистістю, поважаючи його людську гід-
ність, і задовольняти його потреби у спілкуванні та соціальне 
корисних контактах із зовнішнім світом. 

Таким чином, потребує подальшого наукового дослі-
дження питання доцільності внесення змін до чинного кримі-
нального та кримінально-виконавчого законодавства в частині 
відповідності міжнародним стандартам. Останнє дозволить 
розширити права засуджених до довічного позбавлення волі, 
що об’єктивно гуманізує умови тримання засуджених й змен-
шить негативний вплив ізоляції на стан психічного й фізичного 
здоров’я останніх.  

 
–––––––––––––––––– 
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ДОСТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН  

ДО СЛУЖБОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 
ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну 

поліцію» слід приділити значну увагу проблемі формування 
інституту доставлення до поліцейських приміщень у контексті 
адміністративного затримання, що обумовлено необхідністю 
адаптації до національного законодавства. 

Доставлення громадян до службового приміщення полі-
ції передбачено ст. 259 «Доставлення порушника» Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), 
п. 9 ст. 23 «Основні повноваження поліції» Закону України 
«Про  Національну поліцію», ч. 5 п. 1 Розділу ІІІ «Функції патру-
льної служби» Положення про патрульну службу МВС України. 
З огляду на вказане вище, поліцейський захід – доставлення 
громадян у поліцію – може і повинен розглядатися, як адмініс-
тративна процедура реалізації адміністративної та криміналь-
ної відповідальності [1]. 

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну 
поліцію» відповідно до покладених на неї завдань поліція «дос-
тавляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих 
осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, 
та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення», тобто 
здійснює примусове доставлення до службового приміщення 
територіального підрозділу поліції або в інше службове примі-
щення. Однак, Закон України «Про Національну поліцію» та 
чинні нині відомчі нормативно-правові акти не визначають 
мети доставлення. Така мета доставлення визначена в ст. 259 
КУпАП «Доставлення порушника» з метою складення протоко-
лу про адміністративне правопорушення в разі неможливості 



- 256 - 

скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо скла-
дення протоколу є обов’язковим [2]. 

У зв’язку з цим мета доставлення потребує не тільки на-
лежного тлумачення, але й, певною мірою, вдосконалення. 
В  ст.  260 КУпАП мета адміністративного затримання визначе-
на: у випадках, прямо передбачених законами України, з метою 
припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпа-
но інші заходи впливу, встановлення особи, складення прото-
колу про адміністративне правопорушення в разі неможливос-
ті складення його на місці вчинення правопорушення, якщо 
складення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасно-
го й правильного розгляду справ та виконання постанов у 
справах про адміністративні правопорушення [3]. 

Очевидно, що доставлення громадянина в поліцію з ме-
тою вирішення питання про його затримання не відповідатиме 
вимогам закону при відсутності обставин, що можуть бути під-
ставами такого затримання. Ці обставини, як відомо, передба-
чені Кримінальним процесуальним кодексом України, КупАП, 
Законом України «Про Національну поліцію» та низкою інших 
законів. 

Отже, затримання особи поліцейським повинно бути 
більш врегульоване законодавчо. На мою думку поліцейський 
повинен прийняти всі можливі заходи для вирішення питання 
без доставлення громадян до службового приміщення поліції, 
як з точки зору економії часу, так і з метою забезпечення най-
більш ефективного виконання поліцейським своїх обов’язків в 
плані забезпечення охорони громадської безпеки і порядку. У 
зв’язку з цим потрібно внести зміни до законодавства, а саме 
чіткого регулювання доставлення особи до службового примі-
щення поліцейським.  

 
–––––––––––––––––– 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КУРСАНТА 

ЯК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

ПІД ЧАС ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 

 
Особливою категорією осіб, що здобувають вишу освіту в 

Україні є курсанти. 
Поняття «курсант» у військовому енциклопедичному 

словнику розкривається наступним чином: це військове звання 
військовослужбовця, який навчається у військово-навчальному 
закладі і не має офіцерського військового звання. Поняття  
«курсант» знайшло своє відображення в чинному законодавст-
ві України, зокрема  в Законі України «Про вищу освіту», де ку-
рсантом визнається особа, яка в установленому порядку зара-
хована до військового вищого навчального закладу (вищого 
навчального закладу із специфічними умовами навчання), вій-
ськового інституту як підрозділу вищого навчального закладу 
і  навчається з метою здобуття вищої освіти за певним ступе-
нем та якій присвоєно військове звання рядового, сержантсь-
кого і старшинського складу або спеціальне звання рядового, 
молодшого начальницького складу або вона таке звання вона 
мала під час вступу на навчання.  

Трансформація міліції у поліцію так і не вирішила питан-
ня правового статусу курсанта як посадової особи, що може за-
лучатись до охорони публічного порядку. Так, відповідно до 
Закону України «Про Національну поліцію» залишається не-
зрозумілим правове становище курсантів вищих навчальних 
закладів зі специфічними умовами навчання як поліцейських в 
контексті їх систематичного залучення до охорони публічного 
порядку в містах, де розташовані відповідні навчальні заклади. 

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про Національну полі-
цію» поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 
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поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у по-
ліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.  

Наразі серед структурних елементів Національної поліції 
відсутні вищі навчальні заклади зі специфічними умовами на-
вчання, де проходять службу курсанти. Відтак, незважаючи на 
факт прийняття курсантами Присяги поліцейського, вони так і 
не набувають повноцінного статусу поліцейського передбаче-
ного Законом України «Про Національну поліцію». Опосередко-
вано такий висновок підтверджується відсутністю у курсантів 
службових жетонів встановленого зразка, що є невід'ємним 
атрибутом приналежності особи до лав Національної поліції. 
Відповідно до наказу МВС України від 23.12.2015 р. № 1614 
спеціальні жетони видаються особам, які призначаються на 
службу в поліцію на посади молодшого, середнього, вищого 
складу Національної поліції України. Спеціальні жетони з інди-
відуальними номерами закріплюються за поліцейськими нака-
зами Національної поліції України, територіальних органів по-
ліції, міжрегіональних територіальних органів Національної 
поліції України, закладів, установ Національної поліції України 
одночасно з призначенням на службу на посади молодшого, 
середнього, вищого складу поліції. 

Таким чином, маємо правову колізію, яка полягає  
у невідповідності юридичного статусу курсанта і поліцейсько-
го. Як наслідок, законність залучення курсантів до охорони  
публічного порядку у статусі поліцейських викликає певні 
сумніви.  

У разі отримання курсантом каліцтва під час охорони пу-
блічного порядку на нього не будуть поширюватися державні 
гарантії, зокрема соціального характеру (грошова допомога, 
компенсація), передбачені Законом України «Про Національну 
поліцію» та іншими законодавчими актами для поліцейських.  

Виходячи з наявної практики систематичного залучення 
курсантів до охорони публічного порядку, з метою подолання 
правової колізії, вважаємо за доцільне невідкладно розробити 
та запропонувати на розгляд Верховної Ради України зміни та 
доповнення до Закону України «Про Національну поліцію» що-
до уточнення статусу курсанта як поліцейського. 
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ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ  
МЕТОДАМИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

 
В умовах масштабної глобалізації у сфері суспільних, ку-

льтурних та економічних відносин світ стикнувся з новою за-
грозою – злочинами, які пов’язані з використанням новітніх 
технологій і, зокрема, з т. зв. кіберзлочинністю. Цей вид зло-
чинності торкається абсолютно усіх сторін людського буття: 
від кібератак на оборонні відомства окремих держав до аналізу 
активності громадян у соціальних мережах і зчитування їх пер-
сональних біометричних даних. Під потенційною загрозою вій-
ськові відомства та правоохоронні структури, транспортні сис-
теми, підприємства енергетичного забезпечення, банки та бір-
жі, медичні, торгівельні і наукові установи (спостерігаємо за-
грозу національній безпеці держав) та пересічні громадяни – 
усі, хто користується всесвітньою мережею Інтернет. При цьо-
му злочинність у зазначеній сфері стрімко зростає як кількісно 
так і якісно.  

Злочинці здійснюють системних підхід до вчинення та-
ких правопорушень, використовуючи доступність інформацій-
них ресурсів, досягнення найновіших інформаційних техноло-
гій, користуючись вразливістю комп’ютерів, систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Вони складають 
детальні плани своїх дій, передбачають можливі варіанти пе-
ребігу подій та створюють новітні системи конспірації. Поши-
рення кіберзлочинності приводить до необхідності вивчення 
цього явища з подальшим виробленням рекомендацій щодо 
протидії існуючим загрозам. Але вироблення таких рекоменда-
цій, враховуючи системний характер та системність кіберзло-
чинів, потребує, на мій погляд, у першу чергу комплексного 
системного аналізу цього явища.  

Системний аналіз передбачає об’єднання методів ви-
вчення систем різної складності й призначення, розробляє ці 
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методи, узагальнює їх, дає практичні рекомендації для їх вико-
ристання. Системний аналіз застосовується для підготовки й 
обґрунтування шляхів вирішення складних проблем політич-
ного, соціального, військового, економічного, технічного хара-
ктеру [1, с. 12].  

Загалом системний аналіз використовують при розв’я- 
занні проблем у різних галузях. Він полягає «в розчленуванні 
проблеми на її складові, які доступніші для вирішення, у вико-
ристанні адекватних спеціальних методів для розв’язання 
окремих підпроблем і, зрештою, в об’єднанні часткових рішень 
таким чином, щоб проблема була вирішена загалом… У загаль-
ному вигляді системний аналіз складається з таких процедур: 
формулювання проблеми; ідентифікація призначення системи; 
ідентифікація змінних і взаємозв’язків між ними; ідентифікація 
функцій і структури системи; ідентифікація оточення (зовніш-
нього середовища) системи; генерація та визначення альтер-
нативних потоків; оцінювання ресурсів, необхідних для реалі-
зації можливих варіантів; визначення наявності ресурсів; оцін-
ка ефективності варіантів і вибір прийнятної альтернативи; 
реалізація (впровадження) обраної альтернативи та коригу-
вання дій» [2].  

Аналізуючи за такою схемою проблему кіберзлочинності, 
можна стверджувати наступне. На теперішній момент комп’ю- 
терна злочинність перетворилась на цілу кримінальну галузь, у 
якій працюють хакери, шахраї, рекетири, сутенери, особи, які 
торгують людьми, зброєю й наркотиками, фінансові махінато-
ри та багато інших. Через руки зловмисників проходять вели-
чезні фінансові потоки, які за приблизними розрахунками ста-
новлять близько 3 трлн. доларів США щорічно. Спостерігається 
висока латентність злочинів такого характеру. При цьому слід 
підкреслити їх «організованість» і тенденцію до глобалізації. 
Комп’ютер виступає у цій системі як об’єкт злочину і водночас 
його знаряддя. 

Роль методології системного аналізу полягає у максима-
льно точному формулюванні завдань на кожному етапі і об-
ранні на кожному етапі власне того методу, який найбільше 
відповідає змісту цього завдання.  
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До системної методології належать такі якісні та кількіс-
ні методи:  

якісні – вільних асоціацій: записної книжки; анкетувань; 
діагностичний метод; метод морфологічного аналізу; групові 
методи; очні; розкриття творчого потенціалу; мозкового шту-
рму; метод синектики; обмін думками; наради; семінари; очно-
заочні; сценаріїв; експертних оцінок; метод Делфі; графічні; 
сітковий; матричний; метод дерева цілей;  

кількісні – метод економічного аналізу; статистичний 
аналіз; методи моделювання; кібернетичні моделі; еконо- 
міко-математичне моделювання; нормативні операційні моделі 
(теорія ігор, оптимізації, імітацій моделі). Кожен з них має 
свої  переваги і недоліки. Дослідник обирає той метод, який  
вважає оптимальним для вирішення проблем у аналізованій 
ним галузі. 

Системний аналіз кіберзлочинності як явища полягає 
у  комплексному аналізі внутрішніх та зовнішніх чинників 
впливу, структурування яких може поліпшити комплексну кі-
бербезпеку об’єкту чи структури На мою думку, зазначений 
процес має включати: аналіз та моделювання можливих зовні-
шніх загроз та їх джерел; аналіз конфігурацій обладнання та 
програмного забезпечення; аналіз уразливості комп’ютерних 
систем; аналіз персоналу (психологічний, технічний, соціаль-
ний) та інше. 

Системну методологію було використано при визначенні 
заходів, передбачених Планом заходів на 2016 рік з реалізації 
Стратегії кібербезпеки України від 24 червня 2016 р., прийня-
тим Кабінетом Міністрів України.  

Зазначений План містить 24  завдання, зокрема: норма-
тивно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки 
(гармонізація законодавства із захисту державних інформацій-
них ресурсів, впровадження системи незалежного аудиту інфор-
маційної безпеки об’єктів критичної інфраструктури тощо); 
створення технологічної складової національної системи кібер-
безпеки; налагодження тісного співробітництва з міжнародни-
ми партнерами України; налагодження процесу підготовки ка-
дрів у сфері кібербезпеки та ін. [3].  
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І надалі процес протидії кіберзлочинності буде удоско-
налюватися з врахуванням всієї системи умов навколишнього 
світу, що безперестанно змінюється, і усього наукового арсена-
лу, який доступний сучасному дослідникові. 
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ЗЛОЧИН ГЕНОЦИДУ: 

ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Останнім часом злочинність почала виходити за межі од-

нієї держави, набуваючи міжнародного характеру. Одними 
з  найнебезпечніших та найжорстокіших злочинів у світі є саме 
міжнародні злочини, адже вони ставлять під загрозу забезпе-
чення миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
Жертвами цих злочинів є групи людей, а іноді – цілі держави. 
До таких злочинів, перш за все, відносять дії, пов’язані із праг-
ненням однієї держави незаконно захопити територію іншої, 
розпочати та ввести війну, і як наслідок вчинення масових 
убивств та інше. 

У сучасній науці міжнародного права під міжнародними 
злочинами розуміють такі злочини, котрі становлять підвище-
ну небезпеку всієї світової спільноти. Така небезпека випливає 
з тяжкості вчиненого діяння, із важливості порушеного зо-
бов’язання та наслідків скоєного злочину [1]. 

http://bookwu.net/%20book_metodologiya-sistemnogo-pidhodu_996/4_rozdl-1
http://bookwu.net/%20book_metodologiya-sistemnogo-pidhodu_996/4_rozdl-1
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249148585&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249148585&cat_id=244276429
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У 2002 році набрав чинності підписаний у 1998 році Ста-
тут міжнародного кримінального суду, що здійснює юрисдик-
цію стосовно осіб, котрі відповідають за вчинення самих серйо-
зних злочинів, що викликають занепокоєння міжнародного 
співтовариства і зазначені в ньому. Одним із них є вчинення 
геноциду. 

У Конвенції про запобігання злочину геноциду та пока-
рання за нього, яка вступила в силу в 1958 році, а також у Ста-
туті Міжнародного кримінального суду дано визначення гено-
циду. А саме це дії, вчинені з наміром знищити повністю або 
частково будь-яку національну, расову, етнічну або релігійну 
групу як таку, тобто: вбивство членів такої групи; спричинення 
серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу членам 
такої групи; навмисне створення для будь-якої групи таких 
життєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне 
знищення її; заходи, розраховані на запобігання дітородіння 
в  середовищі такої групи; насильницька передача дітей  
з однієї людської групи в іншу [2]. 

Так, прикладом геноциду на території України та болю-
чим періодом став 1932–1933, який назавжди залишаться в 
пам’яті як роки знищення українського народу.  

Вченими з’ясовано характерні особливості голодомору. 
Так, М. Дмитрієнко зазначає, що голодомор був штучним, руко-
творним, породженим тоталітарним режимом за відсутності 
в  Україні власної самостійної держави, уряду, обраного наро-
дом, котрий міг би протистояти «збирачам зерна», дбав 
би  про  добробут населення, а у критичних ситуаціях зробив 
би  все можливе, щоб не довести людей до крайньої  
межі [3]. 

Запропонував термін «геноцид» юрист, розробник основ 
міжнародного права, що стосується масового знищення – 
Р.  Лемкін. Ще в 1933 р. на V Конференції по уніфікації криміна-
льного права у Мадриді він репрезентував свої розробки в яких 
визначив перелік злочинів, що у майбутньому стануть основою 
для розробки його концепції «геноциду». Р. Лемкін був одним 
з  перших західних науковців котрий у 50–х роках ХХ століття 
визнав голодомор в Україні як геноцид українського народу. 
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Так, у своєму трактаті «Советский геноцид в Украине» [4] 
він  виклав ретельний аналіз людської трагедії яку сучасники 
називають «голодомор».  

На основі вище зазначеного, можемо зробити висновок, 
що під геноцидом слід розуміти не лише дії, спрямовані на  
фізичне знищення конкретної нації, але й різного роду про- 
цеси в  державі, які починають руйнувати матеріальні та  
духовні цінності, котрі необхідні для існування та розвитку  
такої нації. 

У 2006 році Верховною Радою України було прийнято за-
кон України «Про Голодомор 1932–1933 років», в якому його 
офіційно визнано відповідно до Конвенції про запобігання  
злочину геноциду та покарання за нього, цілеспрямованим ак-
том масового знищення людей, а саме геноцидом українського 
народу [5]. 

Уже через 10 років після страшних років голодомору,  
наша держава змушена знову стати жертвою геноциду, тепер 
уже населення півдня стало об’єктом злочинних посягань то-
дішньої влади.  

У 1944 році відбулася депортація кримських татар із  
півострова Народним комісаріатом внутрішніх справ начебто 
за  співпрацю з німецькими військами під час війни. Хоча 
вже  у  1989 році такі дії було визнано необґрунтованими та 
незаконними.  

І лише у 2015 році народним депутатом України М. Кня-
жицьким було запропоновано проект постанови про визнання 
депортації кримськотатарського населення геноцидом, що на-
була чинності 12 листопада 2015 року. Постанова визнає депо-
ртацію з Кримського півострова у 1944 році геноцидом крим-
ськотатарського народу, і встановила 18 травня – Днем пам’яті 
жертв геноциду [6]. 

Тому цілком виправданим є закріплення в Кримінально-
му кодексі України відповідальності за геноцид та встановлен-
ня за вчинення цього діяння покарання у вигляді позбавлення 
волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлен-
ня волі. І тим самим віднесення цього злочину до категорії осо-
бливо тяжких [7]. 
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Отже, можна дійти висновку, що міжнародні злочини є 
найбезпечнішими, адже ставлять під загрозу дотримання між-
народного правопорядку, забезпечення міжнародної безпеки 
та миру взагалі. Жертвами таких злочинів стають не окремі 
особи, а цілі держави.  

Одним із видів злочинів, що входить до міжнародних 
є  геноцид.  

На території України офіційно визнано два акти геноци-
ду. Це Голодомор 1932–1933 років, який визнано цілеспрямо-
ваним актом знищення українців. Організація Об’єднаних На-
цій підтверджує факт існування голодомору в  Україні та ви-
знає його як геноцид. Водночас, Україною у 2015  році як гено-
цид визнано і депортацію кримськотатарського населення 
1944 року. 

Наша історія є багатою на успіхи та перемоги, але нажаль 
не менше було невдач, катастроф та трагедій. Завжди варто 
звертатися до історії, користуватися її досвідом, щоб не допус-
тити повторення страшних подій. 

 
––––––––––––––––––– 

1. Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, 
В. М. Лисик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.: 
В. М.  Репецький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., стер. – К.:  
Знання, 2012. – 437 c. – (Фак-ту міжнар. відносин Львів. нац. ун-ту 
ім.  І.  Франка – 20  р.). – укp. 

2. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за 
нього: Міжнародний документ, Конвенція, ООН від 09. 02. 1948, ратифіко-
вана Україною 18. 03.1958 р. 

3. Дмитрієнко М. Ф. Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом 
1932–1933 років: Свідчення: У 2 кн. / М. Ф. Дмитрієнко // Український 
історичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 220–222 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2011_6_16.  

4. Anti-Red Rally Held by Ukrainian Group,» The New York Times, 
12  November 1951. 

5. Про Голодомор 1932–1933 років»: Закон України // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 50. – Ст. 504.  

6. Про визнання геноциду кримськотатарського народу: Постано-
ва Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 
2015. – № 49–50. – Ст. 469. 

7. Кримінальний кодекс України: станом на 12 січня 2015 року. – 
Х.: Право, 2015. – 252 с. 



- 266 - 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  

МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ 
 
«Найбільш вільною державою мож-
на вважати таку, де люди мають 
усі людські та громадські права, які 
тільки є у світі» 

Л. Українка 

 
Про права людини говорили ще з давніх-давен, але 

для  того, щоб їх виділити і надати їм чинності, знадобилося 
багато часу. Тільки у ХХ ст. серед прав людини виділили права 
дитини. Протягом століть діти розглядались як майбутні члени  
суспільства. І лише в міру становлення уявлень про самоцінно-
сті людської особливості в них почали бачити не тільки об’єкт 
виховного впливу, а й рівноправного партнера суспільних  
відносин. Поняття прав дитини формувалося ще за довго до 
нашої ери, кожний період мав свій індивідуальний вплив на 
його формування, додавав чогось нового. З плином часу ситуа-
ція поступово змінювалась. На початку століття права дитини 
розглядались, в основному, як міри по захисту від рабства, ди-
тячої праці, торгівлі дітьми, проституції неповнолітніх, повної 
влади батьків, економічної експлуатації.  

У зв’язку з цим Ліга Націй у 1924 році прийняла Женевсь-
ку декларацію прав дитини. Після другої Світової Війни, ООН 
прийняла у 1948 році Загальну декларацію прав людини [1], в 
якій зазначалося, що діти повинні бути об’єктом особливого 
нагляду і допомоги. У 1959 році ООН прийняла Декларацію 
прав дитини [2], котра мала 10 коротких декларативних ста-
тей, програмних положень, які призивали батьків, окремих 
осіб, державні органи, місцеву владу й уряд визнати викладені 
в ній права свободи й  дотримуватися їх. 

20 листопада 1989 булла прийнята Конвенція ООН про 
права дитини [3].  
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Захист прав дитини є предметом діяльності ряду універ-
сальних та регіональних міжнародних організацій. Найбільше 
значення у цьому ряду посідає Організація Об’єднаних Націй, 
а  також її структурні підрозділи (ЮНЕСКО, ЕКОСОР, Генераль-
на Асамблея, ВООЗ). Права дитини можна охарактеризувати як 
можливості дитини користуватися усіма благами та захищати 
їх у передбаченому нормами права порядку, що забезпечується 
державами відповідно до їх міжнародно-правових зобов’язань. 
Основними правами дитини слід вважати: право на освіту, пра-
во на соціальне забезпечення, право на рівний доступ до закла-
дів охорони здоров’я, право на працю та захист від економічної 
експлуатації. 

Отже, можна зробити висновок, що Конвенція ООН про 
права дитини закріпила обов’язок щодо створення умов для 
реалізації та захисту цих прав. Конвенція створювала засади 
для формування таких умов для дитини, в яких вона могла роз-
глядатись як член суспільства і держави.  

 
–––––––––––––––––– 

1. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

2. Декларация прав ребенка [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: // www.zakon.rada.gov.ua 

3. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 

 

 
О. О. Магда 

(Харківський національний університет 
внутрішніх справ) 

 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 
 

З проголошенням незалежності України, наш народ, здо-
був омріяну державність. Поряд з тим, перед молодою держа-
вою постали низка питань, які надовго втягнули її у тривалу 
кризу. Плюралізм, гласність, багатопартійність в політичному 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
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житті, які прийшли на зміну комуністичній ідеології, жодним чи-
ном не дали відповіді на основні запитання: куди дальше пряму-
вати? Яким має бути майбутній розвиток нашої державності? 

Незважаючи на те, що історія незалежної України налічує 
ось уже 25 років, українське суспільство досі остаточно не ви-
значилося стосовно основних стратегічних пріоритетів внут-
рішньої та зовнішньої політики держави. Важко не погодитись 
з думкою Т. В. Безверхої, яка наголошує на тому, що мета, сенс 
та фундаментальні принципи існування українського суспільс-
тва в подальшому не можуть обмежуватися мрією про власну 
державність. Як говорить практика державотворення на тере-
нах колишнього СРСР, процес переходу від боротьби за незале-
жність до становлення й розвитку держави не завжди відбува-
ється успішно. Так, особливості перехідного процесу обумов-
люються низкою зовнішніх та внутрішніх факторів, серед яких 
перетворення, відповідно до вимог часу, національної ідеї як 
мети та сенсу існування нації, відіграє ключову роль у подаль-
шому розвитку будь-якої нації. 

Розглядаючи витоки формування національної ідеї, бі-
льшість авторів погоджуються з тим, що початок її становлен-
ня пов’язаний з колом біблійних писань. Мова йде передусім 
про таку характеристику народу як богообраність. Саме віра 
народу у його особливість та унікальність консолідує націю, 
його представників, даючи їй відчуття єдності.  

Говорячи про українську національну ідею, варто сказа-
ти, що процес її формування проходив взаємопов’язано і взає-
мозалежно з історичними етапами розвитку свідомості україн-
ського народу: від уявлень про належність малоросійського 
народу до «великої» Російської імперії до формування ідеї вла-
сної держави. На думку О. Пономаренко формування українсь-
кої національної ідеї бере свій початок в XVII ст. безпосередньо 
у творах видатних представників історичної думки після мазе-
пинської доби. Дослідивши історичні джерела того періоду, 
можна виокремити два основних напрямки, в яких рухалась 
українська національна ідея: перший не визнавав український 
народ як унікальний в своєму роді суб’єкт і був пов’язаний 
з  прагненням тогочасної «верхівки малоросійського суспільст-
ва» об’єднатися з Росією, створивши єдину державу (єдиний 
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народ) (О. Рігельман, Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич). 
Другий хоч і визнавав право на управління Україною російсь-
ким імператором, проте «закликав до виправлення історичних 
кривд, заподіяних Росією» (Cемен Дівович, «Історія Русі»). 

В рамках сказаного, доречно буде надати поняття націо-
нальної ідеї, тим самим розкрити сутність цього соціального 
явища. Зокрема під поняттям національна ідея М. Бубер розу-
міє своєрідний (усвідомлений) внутрішній зв’язок між людьми 
певного народу, який ґрунтується на спільній історії, тради- 
ціях, а також спільному розвитку, і в подальшому ця основа 
служить предметом формування національної свідомості і на-
ціональної волі. Натомість О. Забужко надає дещо інше значен-
ня поняття «національна ідея», під якою розуміє та розглядає 
єдину, розгорнуту у соціальному часі й «соціалізованому» про-
сторі сутність. Разом з тим, науковець підкреслює значення на-
ціональної ідеї як суб’єкта всезагального історичного процесу. 

Однак, на наш погляд М. Бубер дещо звужує поняття ве-
личини соціальної групи (зокрема визначаючи її в межах етні-
чності), яка охоплюється сутністю національної ідеї. У рамках 
даної тези О. М. Багмет зауважує, що національна ідея може бу-
ти системою переконань, не лише для однієї нації, але й для 
представників інших націй об’єднаних спільними поглядами на 
розвиток і майбутнє держави. При цьому, така своєрідна особ-
ливість національної ідеї формується лише тоді, коли в основу 
подібних переконань покладені певні обстави чи факти, які 
консолідують суспільство у єдиний соціокультурний простір 
(поява нового харизматичного лідера, духовного проповідника 
чи виникнення спільної життєво важливої мети. 

Таким чином, ми приходимо до висновку, що під понят-
тям національна ідея варто розуміти систему ідей, поглядів, 
уявлень, які в тій чи іншій формі осмислюють сутність, мету 
і  фундаментальні принципи існування нації як відокремлену 
індивідуалізуючими ознаками одиницю (суб’єкт), а саме особ-
ливістю історичного шляху, відмінністю від інших націй тра-
диціями і світоглядом тощо. В той же час, національна ідея  
повинна постійно трансформуватися відповідно до вимог, які 
ставить перед собою суспільство задля подальшого розвитку 
та процвітання нашої держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКУ ПРАЦІВНИКІВ  

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

 
Поняття професійного ризику виникло досить таки дав-

но, воно завжди привертало увагу науковців та практиків, але 
незважаючи на актуальність досліджуваної проблеми, зазна-
чимо, що проблема професійного ризику до цього часу не 
знайшла належного вирішення у системі національного зако-
нодавства України.  

Деякі вчені вважають, що «найпоширеніше і в той же час 
значною мірою узагальнююче поняття – це професійний ризик, 
тобто ризик професії як певний, по суті обов’язковий структу-
рний елемент трудової діяльності. Носієм ризику професії є 
працівник – учасник трудового процесу. Працівник, що ризикує 
(або група працівників) при виконанні трудових функцій ризи-
кує індивідуально або колективно. Працівник, що ризикує, 
завжди сприймає чи створює професійні ризики» [1]. 

Під ризиком розуміється, в цілому позитивне явище, але 
таке, що за певних умов може призвести до небажаних (нега-
тивних) наслідків. Працівники правоохоронних органів Украї-
ни з самого початку служби у відповідних підрозділах повинні 
усвідомлювати, що їхня подальша праця безпосередньо 
пов’язана з професійним ризиком.  

Готовність до ризику безпосередньо пов’язана з мотива-
цією особистості на досягнення мети або на запобігання невда-
чі. Але, на жаль, саме ці мотиви найчастіше спричиняють неща-
сні випадки. При проведенні відповідних досліджень встанов-
лено, що: 

– працівники, у яких є острах перед нещасним випад-
ком, потрапляють у неприємності частіше, ніж ті, що зорієнто-
вані на досягнення успіху в своїй діяльності; 
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– працівники, які орієнтуються на досягнення мети, 
віддають перевагу середньому рівню ризику, а ті, хто бояться 
невдачі, – найменшому або, навпаки, надмірно великому, коли 
невдача не загрожує престижу; 

– особи, які мотивовані на досягнення мети і покла- 
дають великі надії на успіх, свідомо уникають високого рівня 
ризику [2]. 

Саме тому можна стверджувати, що в діяльності праців-
ників поліції повинен допускатися лише законний та оптима-
льно виправданий професійний ризик. Виконання специфічних 
завдань по боротьбі зі злочинністю за допомогою особливо  
ризикованих прийомів повинно забезпечуватись відповідною 
нормативно-правовою базою, яка б передбачала можливості 
зменшення (мінімізації) професійного ризику у діяльності пра-
цівників поліції.  

З усієї кількості законодавчих актів України стосовно 
охорони правопорядку і боротьби зі злочинністю, зниження 
рівня професійного ризику і його можливих негативних нас-
лідків не останню роль відіграє Закон України «Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних органів». 

Незважаючи на численні аргументи на користь Закону 
України «Про державний захист працівників суду і правоохо-
ронних органів», навряд чи можна стверджувати, що чинна но-
рмативно-правова база повністю відповідає тим об’єктивним 
умовам і завданням професійно-службової діяльності щодо ма-
ксимального передбачення (прогнозування), контролю і зве-
дення до мінімально можливого рівня професійного ризику 
співробітників органів внутрішніх справ.  

Пояснити це можна тим, що абсолютний захист чи сто- 
відсоткове забезпечення безпеки працівника правоохоронного 
органу, як заходи попередження можливого ризику, насправді 
неможливі.  

І це підтверджує теза з наукового дослідження Д. В. Зер-

калова: «Абсолютної безпеки не буває. Завжди існує деякий 
залишковий ризик. Під безпекою розуміють такий рівень небе-

зпеки, з яким на даному етапі наукового і технічного розвитку 
можна змиритися. Безпека – це прийнятний ризик» [3, с. 23]. 
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Отже, якщо безпека є  прийнятним ризиком, то небезпека – це 

ризик, неприйнятний у діяльності співробітників органів вну-
трішніх справ. 

Даний висновок має важливе методологічне значення 

для подальшого вдосконалення правового регулювання про-
фесійного ризику і вироблення загальної концепції по мінімі-

зації (оптимізації) ризикових ситуацій в діяльності правоохо-
ронних органів.  

Він надасть можливість уникнути в майбутньому конце-
птуальних помилок, котрі часто зустрічаються навіть у найва-

жливіших законах по визначенню головних напрямків загаль-

нодержавної адміністративно-правової політики. 
Аналізуючи проблеми професійного ризику, зазначимо, 

що окрім недосконалої законодавчої бази, негативним факто-
ром, котрий значно підвищує ступінь можливого настання 

шкідливих (небажаних) наслідків у діяльності співробітників 

органів внутрішніх справ, є також їхній слабкий професійний 
рівень (правовий нігілізм; незнання відповідних і необхідних 

у  практичній діяльності норм права, зокрема тих, що сто- 
суються застосування до правопорушників заходів фізич- 
ного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, правил 

особистої безпеки, поводження у випадках конфліктів з 

об’єктами діяльності, невміння користуватись спеціальними 
засобами під час екстремальних ситуацій тощо), що нерідко, 
поряд з іншими чинниками, виявляється в тактиці діяльності 

підрозділів поліції, специфічній тактиці ОРД, яку вони викори-

стовують в роботі. 
–––––––––––––––––– 

1. Мельник П. Кримінологічна концепція вибору та рання профілак-
тика професійних ризиків / П. Мельник // Вісник податкової служби 
України. – 2000. – № 47. – С. 63. 

2. Кісіль З. Р. Професіоналізація – основа державної кадрової полі-
тики в Україні / З. Р. Кісіль // Вісник Львівського державного університе-
ту внутрішніх справ. – 2006. – № 2. – С. 111–120. 

3. Зеркалов Д. В. Основи безпеки життєдіяльності / Д. В. Зерка-
лов // Проблеми безпеки життєдіяльності: наук.-метод. матеріали. – 
Кн.  1. – К., 1909. – С. 91. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ  

ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ  
З ФІНАНСУВАННЯМ СТВОРЕННЯ  

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ  
АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ 

 
Відповідно до ст. 260 КК України створення не передба-

чених законам воєнізованих або збройних формувань, керівни-
цтво ними, участь у їх діяльності, участь у складі цих форму-
вань у нападі на підприємства, установи, організації чи на  
громадян, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, 
вибухових речовин чи військової техніки визнаються злочином 
[1, с. 595]. 

Судова перспектива кримінальних проваджень цієї кате-
горії у значній мірі залежить від якості роботи оперативних 
підрозділів при вирішенні питань щодо документування про-
типравних діянь, а також своєчасного вжиття заходів для  
встановлення і затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину. Так, після надходження до правоохоронних органів  
інформації про фінансування створення не передбачених  
законам воєнізованих або збройних формувань (далі – НЗФ) 
необхідно перевірити чи є таке воєнізоване або збройне  
формування структурним підрозділом (чи перебуває у поряд-
куванні) якого-небудь законно існуючого воєнізованого фор-
мування чи групи. 

У подальшому, в разі встановлення у ході проведення ор-
ганізаційних заходів можливого надання допомоги (фінансової, 
матеріальної) членам НЗФ, зареєструвати цей факт в Єдиному 
реєстрі досудових розслідувань, організувати проведення гла-
сних і негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на до-
кументування злочинної діяльності осіб. 

Документуванню підлягають наступні факти:  
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структура НЗФ (кількість учасників, система керівництва, 

розподіл ролей, взаємини між членами НЗФ тощо);  

наявність чіткої організаційної структури саме військо-

вого типу (єдиноначальність, підпорядкованість, дисципліна, 
встановлення військових або інших звань, дотримання субор-

динації, використання одностроїв, знаків розрізнення, застосу-

вання засобів впливу та заохочення, характерних для війська, 
тощо; система фінансування НЗФ (джерела фінансування НЗФ, 

суб’єкти фінансування НЗФ тощо));  

наявність міжнародних зв’язків з екстремістськими, те-

рористичними зарубіжними організаціями, надання такими 
організаціями фінансової та іншої допомоги; установчі дані 

осіб – членів НЗФ;  

склад учасників за національністю (наявність бойовиків 
інших держав);  

наявність в учасників НЗФ спеціальної військової підго-

товки;  
наявність зброї, вибухівки, боєприпасів та іншого споря-

дження (засоби зв’язку, візуального та технічного спостере-

ження, індивідуального захисту, транспорт  тощо). 

Необхідно також звертати увагу на належне оформлення 

матеріалів, які скеровуються до слідчих підрозділів для вне-

сення відомостей до ЄРДР, з долученням до них: рапортів спів-

робітників, які виявили злочин та фактично затримали особу, 

в  яких відображати: час, місце, спосіб, обставини його вчинен-

ня, наслідки, конкретні функції затриманого в складі НЗФ; прі-

звища, установчі дані та телефони очевидців; обставини за 

яких вилучаються відповідні предмети, речі і документи та їх 

перелік; пояснення особи щодо фактів та обставин вчинення 

нею фінансування НЗФ; пояснення осіб, яким відомі обставини 

злочинної діяльності затриманого; вилучених документів (до-

кументи, що посвідчують особу, топографічні карти з відповід-

ними позначеннями, плани-схеми тощо) та актів проведення 

особистого догляду особи, оглядів належних їх речей, докумен-

тів та транспортних засобів, складених на підставі ст. 15 Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом»; фото, відеоматеріали, 
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аудіо-матеріали, в яких зафіксовано злочинну діяльність особи; 

мобільні телефони, сім-картки затриманої особи, а також  

інші наявні у неї предмети, речі і документи; рапорти та інші 

документальні матеріали, що містять відомості щодо принале-

жності затриманій особі засобів зв’язку та номерів телефонів, 

які використовувалися при підготовці та вчиненні злочинів, 

встановлених контактів з відомими організаторами та актив-

ними учасниками НЗФ, місцезнаходження особи в момент  

вчинення злочину тощо; комп’ютерну техніку (планшети, ноу-

тбуки, накопичувані інформації тощо), в якій містяться мате- 

ріали, що можуть бути доказами у кримінальному проваджен-

ні; посилання на Інтернет-ресурси, які містять дані про зло-

чинну діяльність особи та підтверджують її причетність до  

фінансування НЗФ; зброю, вибухівку, боєприпаси, тощо, які  

були виявлені та можливо використовувалися особою у ході 

вчинення чи готування до вчинення злочину (за можливості, 

забезпечити збереження на вилучених предметах, у першу  

чергу зброї, вибухових пристроях і боєприпасах, слідів пальців 

рук) тощо. 

Звісно, наведений перелік документування фактів фінан-

сування НЗФ не є вичерпним. Діяльність підрозділів Націо- 

нальної поліції України повинна ґрунтуватися на систематич-

ному і ретельному вивченні криміногенної ситуації у сфері 

громадської безпеки та організації відповідних заходів по своє-

часному реагуванню на її зміни.  

Одним із пріоритетних напрямів роботи підрозділів по-

ліції повинна стати протидія злочинним проявам щодо ство-

рення і функціонування незаконних воєнізованих збройних 

формувань та намагання використати в  інтересах певних сил 

діяльність військових формувань і правоохоронних органів 

держави. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 
Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.; за заг. ред.О. М. Джужі, 
А. В.  Савченка. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА  
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 
У науковій юридичній літературі правову культуру, в за-

лежності від її носія (суб’єкта), поділяють на правову культуру 
суспільства, правову культуру соціальної групи і правову куль-
туру особи.  

Кожному з цих суб’єктів притаманні свої цінності, досяг-
нення, склад, характерні риси, функції та інше.  

Правова культура суспільства – це різновид загальної  
культури, що представляє собою своєрідну систему правових 
цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством 
правового прогресу і відображають у правовій формі стан  
свободи особи, інші найважливіші соціальні цінності  
[1,  с.  274]. 

Структурними елементами правової культури суспільст-
ва є: правосвідомість – високий рівень свідомості, що включає 
оцінку закону з позицій справедливості, прав людини; право-
мірна поведінка – правова активність громадян, що полягає 
в  їх  належній поведінці; юридична практика – ефективна дія-
льність законодавчих, судових, правозастосовних органів; стан 
законності та правопорядку – суспільні відносини, врегульова-
ні за допомогою правових засобів, зміст яких складають право-
мірні дії суб’єктів права.  

Міцність правопорядку залежить від стану законності, 
без якої неможлива правова культура. Переконаність у необ-
хідності дотримання норм права – це основа режиму законності 
та правопорядку. 

Правова культура соціальної групи є важливою умовою 
при формуванні в Україні громадянського суспільства. Це соці-
ально-правове явище сприяє утворенню нових та об’єднанню 
існуючих політичних партій, суспільних організацій та 
об’єднань громадян.  
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На основі власних інтересів і поглядів на сутність та зміст 

держави і права окрема соціальна група прагне до політичної 
влади, створює власні системи корпоративних норм поведінки, 

які не суперечать чинному законодавству, але можуть значно 

розширювати можливості здійснення та захисту своїх прав 
і  свобод. Таким чином формується групова правова культура, 

яка притаманна відповідній політичній партії чи іншому 
об’єднанню  громадян.  

Правова культура особи, будучи компонентом правової 
культури суспільства, відображає ступінь і характер розвитку 

суспільства, в якійсь мірі здійснюючи соціалізацію особи та 

її  правомірну діяльність. Ця діяльність повинна відповідати 
прогресивному руху суспільства і його культурі в сфері права, 

завдяки чому відбувається постійне правове збагачення як 
особи так і суспільства [2, с. 142]. 

Таким чином, в існуючих публікаціях проблема досліджу-

ється, по-перше, відносно до суб’єкта, носія професії, по-друге, 
до його діяльності як професіонала, по-третє, до якостей осо-

бистості, яка характеризує її як професіонала. 
Таким чином, на підставі проведеного теоретико-

правового аналізу правової культури працівників поліції, 

останню можна визначити як сукупність загальнолюдських 

та  правових цінностей, що виражають соціальну цінність  
права, виступають основою при визначенні завдань поліції 
і  спрямовані перш за все на захист прав, свобод людини 

та  громадянина, забезпечення законності і правопорядку  

в  суспільстві. 
На рівень та зміст професійної правової культури праців-

ників поліції особливий вплив здійснює взаємодія таких пра-
вових явищ як правове виховання, правовий менталітет та 

правова свідомість. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. – 3-тє вид. / 
О. Ф.  Скакун. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 520 с. 

2. Нерсесянц В. С. Право и культура: монография / В. С. Нерсесянц, 
Г. И. Муромцев, Г. И. Мальцев и др. – М.: РУДН, 2002. – 423 с. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  

ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,  
ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ 

 
Як свідчить невтішна статистика, що аналізує виконання 

судових рішень Державними виконавчими службами України, 
близько 95 відсотків судових рішень не виконуються. Це явище 
є чи не традиційним у сучасній правовій системі України.  
Зокрема, найбільш поширеним є факт невиконання судових 
рішень, коли мова йде про стягнення коштів з державного  
бюджету.  

Ця проблема є особливо актуальною та гострою у сучас-
ному громадянському суспільстві та, на жаль, все ще не вирі-
шеною. Більше того, як вбачається з чинного законодавства, 
з  кожним днем вона лише поглиблюється. 

Хотілося б зробити акцент на відшкодуванні шкоди,  
заподіяної кримінальним правопорушенням. Так, ст. 1177  
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачає, 
що  шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кри- 
мінального правопорушення, відшкодовується відповідно до 
закону.  

Вона компенсується потерпілому за рахунок Державного 
бюджету України у випадках та порядку, передбачених  
законом [1]. 

На перший погляд видається, що держава, закріплюючи 
таку норму права, забезпечує захист основоположних прав та 
інтересів своїх громадян, що первинно зазначені у Основному 
Законі, а відтак, є беззаперечною гарантією дотримання основ-
них ідей демократизму.  

Адже відповідно до ст. 3 Конституції України, права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 



- 279 - 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод лю-
дини є головним обов’язком держави [2]. 

Проте, практика свідчить про абсолютно протилежне. 
Так, раніше ця ж ст. 177 ЦК України закріплювала положення 
про те, що майнова шкода, завдана майну фізичної особи вна-
слідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встанов-
лено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспро-
можною [3].  

З огляду на це, існувала мінімальна можливість виконати 
рішення суду та відшкодувати за рахунок державного бюджету 
потерпілій від злочину особі шкоду за наявності хоча б однієї 
з  цих умов. 

Тим не менш, дана норма видозмінилася, у зв’язку з чим 
реальна можливість щодо відшкодування такої шкоди фактич-
но звелася нанівець. Тож чи є це положення конституційним? 
Нажаль, це питання передбачає не позитивну відповідь. 

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012 № 4901-VI, 
держава гарантує виконання рішення суду про стягнення кош-
тів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником 
за яким є державний орган; державні підприємство, установа, 
організація; юридична особа, примусова реалізація майна якої 
забороняється відповідно до законодавства [4]. 

Поза тим, даний нормативно-правовий акт не поширює 
свою дію на рішення суду, стягувачем за якими є державний 
орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядуван-
ня, підприємство, установа, організація, що належать до кому-
нальної власності. 

Знову ж таки, закон регламентує обмежене коло 
суб’єктів, тим самим урізаючи основну частину площини най-
більш поширених правовідносин з приводу виконання судово-
го рішення, зокрема, коли боржником виступає, наприклад,  
фізична особа. 

Повертаючись до вже нечинної ст. 1177 ЦК України, слід 
зазначити, що вона давала можливість виконати судове рішен-
ня, що проголошувало умову відшкодування особі шкоди, що 
заподіяна кримінальним правопорушенням. Так, якщо у борж-
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ника після проведення усіх необхідних виконавчих дій не було 
виявлено рухомого чи нерухомого майна, банківських рахунків 
і т. д., тобто особа вважалася неплатоспроможною, а отже, шко-
да відшкодовувалась державою. 

Також держава брала на себе обов’язок щодо такого від-
шкодування при неможливості встановити особу, яка вчинила 
злочин. Частково це і були ті самі гарантії, необхідні кожному 
громадянину, що постраждав від кримінального правопору-
шення. Адже, так чи інакше, основна мета будь якого стягувача 
полягає саме у відшкодуванні завданих йому збитків.  

Покарання злочинця, визнання його винним є лише  
необхідною передумовою для відшкодування ним завданої 
шкоди. Проте майже кожен судовий процес, за деякими винят-
ками, за своєю сутністю існує для того, щоб встановлювати  
істину та справедливість у всіх видах правовідносин, у тому 
числі, кримінальних. 

Отже, беручи до уваги вищенаведене, слід підвести під-
сумок про те, що відшкодування шкоди особі, що потерпіла 
від  злочину є досить проблемним питанням, що зумовлено  
недосконалістю законодавства, яке покликане забезпечувати 
кожній особі дотримання її основоположних прав та свобод. 
Тому напрошується підсумок про те, що нова редакція ст. 1177 
ЦК України не відповідає положенням Конституції України, 
так  як звужує зміст та обсяг основоположних прав та свобод 
громадян. 
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внутрішніх справ)  

 

ДОПИТ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА 

 
Після проголошення незалежності України виникають 

нові кримінальні правопорушення, нові способи і форми їх 
вчинення.  

Серед методів, що використовуються в розкритті та роз-
слідуванні кримінальних правопорушень, мають місце й не-
традиційні методи, під якими розуміються такі, що не дістали 
достатнього визнання та поширення, котрі не можна віднести 
до загальновідомих і впровадження у практику. 

Серед нетрадиційних методів у літературі привертається 
увага щодо використання такого криміналістичного методу, як 
детектор брехні або використання поліграфу [1, с. 24]. 

Поліграф (більш відомий як «детектор брехні») – це різ-
новид психофізіологічної апаратури, що реєструє показники 
дихання, серцево-судинної активності, електричного опору 
шкіри та ін.  

Завдяки тому, як змінюються ці показники під час опиту-
вання, фахівці можуть оцінити достовірною чи ні є отримана 
інформація [4, cт. 294]. 

Однією із процесуальних дій у якій можливо застосувати 
поліграфа являється допит. Процесуальний порядок проведен-
ня такого допиту не врегульовано, тому постає необхідність 
звернення до науковців. 

Так на думку А. І. Скрипникова допит із застосування по-
винен складатися із таких етапів: 

‒ слідчий допитує особу яку планується допитати на 
поліграфі, складаючи при цьому протокол допиту; 

‒ слідчий повинен виступити ініціатором застосування 
поліграфа під час допиту; 

‒ отримати письмову згоду від особи на використання 
поліграфу під час допиту; 
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‒ поліграфолог який був залучений у якості спеціаліста 
проводить попередню бесіду з особою яку допитується; 

‒ поліграфолог проводить допит із застосування полі- 
графа; 

‒ поліграфолог передає результати допиту слідчом; 
‒ слідчий на власний розсуд може провести ще один до-

пит щодо реакцій які відбувалися у людини на момент допиту 
із застосування поліграфу [3, ст. 76–77]. 

На думку М. П. Малютіна для застосування поліграфа не-
обхідно дотримуватись такої тактики: 

‒ при застосуванні поліграфа повинен обов’язково бути 
присутнім спеціаліст-психолог; 

‒ при застосуванні поліграфа обов’язкова письмова зго-
да допитувального на використання цього технічного засобу; 

‒ допит із використанням поліграфа потребує написан-
ня спеціального протоколу, який складається тільки за наявно-
сті згоди допитувального, при цьому відмова не трактується на 
шкоду особи яка відмовилась від допиту з використанням по-
ліграфа; 

‒ результати використання поліграфа не визнаються 
доказами й можуть використовуватись тільки як орієнтовна 
інформація [2, ст. 9]. 

Ми вважаємо, що при проведенні допиту із застосуван-
ням поліграфу участь спеціаліста-психолога не доцільна, адже 
психологічний професіоналізм володіння спеціальних психоло-
гічних знань, навичок, умінь не потрібна, поліграфолог є вже 
спеціалістом і володіє необхідними психологічними знаннями.  

Отже, допит з використанням поліграфа потребує пода-
льшого вивчення оскільки різні поліграфісти дотримуються 
своєї тактики проведення поліграфного допиту, тому потрібно 
ввести єдину тактику яка буде зрозумілою не тільки для полі- 
графістів, а і для допитуваної особи. 
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ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ  
СУДОЧИНСТВІ 

 
Доказове право є поліінститутом, який слугує базовим 

сегментом усіх процесуальних наук, предметом яких є розгляд і 
вирішення індивідуальних справ в усіх сферах суспільного 
життя.  

До основоположних його категорій належить поняття 
«докази», яке має важливе теоретичне та практичне значення. 

Стаття 69 Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни дає законодавче визначення доказів.  

Відповідно до ч. 1 цієї статті, доказами в адміністратив-
ному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд 
встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунто-
вують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішен-
ня справи [1]. 

Завдяки класифікації доказів в адміністративному судо-
чинстві є можливість:  

1) поступово, повно, всебічно, об’єктивно відтворити всі 
обставини, що мають значення для вирішення справи; 

2) визначити особливості їх отримання, перевірки, оцін-
ки, належного використання;  
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3) відтворити всі вагомі обставини для вирішення спра-
ви, вирішити низку практичних питань.  

Суд не повинен брати до розгляду докази, які не стосу-
ються предмета доказування по справі, а саме обставини:  

1) преюдиційні, тобто обставини, встановлені судовим 
рішенням в адміністративній, цивільній або господарській 
справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді 
інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо 
якої встановлено ці обставини; 

2) визнані судом загальновідомими, не потрібно 
доказувати; 

3) безспірні, тобто обставини, які визнаються сторо- 
нами, можуть не доказуватися перед судом, якщо проти цього 
не заперечують сторони і в суду не виникає сумніву щодо 
достовірності цих обставин та добровільності їх визнання; 

4) презюмуючі факти, тобто вирок суду в кримінальній 
справі або постанова суду у справі про адміністративний 
проступок, які набрали законної сили, є обов’язковими для 
адміністративного суду, що розглядає справу про правові 
наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений 
вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце 
діяння та чи вчинене воно цією особою [2, c. 69]. 

Отже, доказування в адміністративному судочинстві 
є  одним із найважливіших процесів, під час якого здійснюється 
своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне зясування всіх ознак 
певного адміністративного правопорушенння спрямованих на 
встановлення фактичних обставин публічно-правового спору, 
прав та обов’язків учасників спірних правовідносин, необхід- 
них для правильного вирішення справи. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ДОГОВОРУ ЕМФІТЕВЗИСУ 

 
Процес становлення України як самостійної держави, пе-

рехід її до ринкової економіки, важливі політичні, економічні й 
соціальні процеси в державі зумовлюють потребу у вдоскона-
ленні правової системи України та приведенні її у відповідність 
до міжнародних стандартів правового статусу особи, зокрема 
в  частині її майнових прав. Відповідно до цього, норми Цивіль-
ного кодексу України, визначають пріоритет приватного права 
й всебічного захисту інтересів та прав людини [1, с. 1]. Серед 
норм цього інституту значне місце займають норми, пов’язані 
з  правом користування чужою земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб (емфітевзис), що зумовлено переду-
сім об’єктом правового регулювання, яким у цих відносинах 
виступає земля.  

Під час розгляду цього питання, потрібно дізнатись, що ж 
собою являє договір емфітевзису і сам емфітевзис як поняття. 
Тут слід зазначити, що законодавчого визначення даного дого-
вору немає, але тлумачення цього поняття дуже активно обго-
ворюється в цивільно-правовій науці. Отже, емфітевзис – це 
право на користування чужою земельною ділянкою для сільсь-
когосподарських потреб. Воно посвідчується договором між 
власником земельної ділянки і особою, яка бажає користувати-
ся даною земельною ділянкою. Це право може бути строковим 
або безстроковим; може відчужуватися та успадковуватися. 

Існує певне обмеження на право землевласника, який ук-
лав договір емфітевзису, що на період дії даного договору, він 
не може користуватись даною ділянкою землі, однак продати її 
або ж відчужити іншим шляхом (подарувати, обміняти тощо) 
землевласник може без перешкод. 

Суб’єктами договору емфітевзису є власник земельної ді-
лянки та особа, яка виявила бажання користуватися останньою 
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для сільськогосподарських потреб (землекористувач, емфітевт). 
Стороною відносин емфітевзису не може бути особа, якій  
земельна ділянка надана на умовах постійного користування 
чи на умовах оренди. 

За домовленістю сторін, договору емфітевзису, визна- 
чається строк укладення договору та інші умови дії договору. 
Договір емфітевзису зазвичай має довгостроковий характер. 
Якщо він укладався без визначення строку його дії, кожна із 
сторін може відмовитися від виконання його умов, завчасно 
попередивши про це іншу сторону. За загальним правилом до-
говір є відплатним [2, с. 2]. 

Варто сказати, що емфітевзис повинен використовувати 
земельну ділянку тільки для сільськогосподарських потреб. 
Власник земельної ділянки не повинен перешкоджати у закон-
ному здійсненні емфітевзис належних йому прав. Відповідно до 
цього, емфітевзис не має права здійснювати на землі, яка ви-
значена в договорі, забудову, або використовувати її для інших, 
не сільськогосподарських потреб. 

Щодо оплатних засад, то емфітевзис зобов’язаний своє-
часно і у відповідності з визначеними договором умовами вно-
сити плату за користування земельною ділянкою. Періодич-
ність внесення емфітевтом плати за користування земельною 
ділянкою може встановлюватися як щорічно, так і у більш ко-
роткі строки, визначені за домовленістю сторін.  

Умови, порядок, розмір плати, форма та строки виплати. 
Розмір такої плати, її форма, умови, порядок та строки її 

виплати встановлювалися договором. У випадках, визначених 
договором, емфітевт повинен нести інші відповідні обтяження 
(наприклад, податкові) [3, с. 2].  

Крім того, емфітевзис зобов’язується не допускати по- 
рушення прав та законних інтересів власників і володільців 
сусідніх земельних ділянок, не перешкоджати здійсненню  
ними належних їм сервітутних прав. При невиконанні цієї ви-
моги на емфітевзис покладалась відповідальність. 

Українським законодавством не затверджено типової 
форми договору емфітевзису, тому його може бути укладено 
в  довільній формі, проте він повинен містити всі істотні  
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умови, передбачені для правочинів Цивільним кодексом  
України. 

Суб’єктами емфітевзису є власник земельної ділянки та 
особа, яка виявила бажання користуватися останньою для 
сільськогосподарських потреб (землекористувач, емфітевзис). 
Стороною відносин емфітевзису не може бути особа, якій земе-
льна ділянка надана на умовах постійного користування чи на 
умовах оренди. 

Об’єктом емфітевтичного права є користування земель-
ною ділянкою сільськогосподарського призначення, що знахо-
диться у приватній, комунальній або державній власності. Згі-
дно ст. 22 ЗКУ до земель сільськогосподарського призначення 
належать сільськогосподарські угіддя – рілля, багаторічні на-
садження, сіножаті, пасовища та перелоги, а також несільсько-
господарські угіддя [4,с.35]. Таке користування має обмежений 
характер, оскільки власник передає емфітевту право володіння 
та право цільового користування земельною ділянкою, збері-
гаючи за собою право розпорядження нею. Сторони можуть 
звузити межі цільового використання земельної ділянки, на-
приклад, зазначивши, що вона має використовуватися під  
ріллю або багаторічні насадження тощо. 

Припинення права користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських відбувається при: поєднанні в одній 
особі власника земельної ділянки та землекористувача; спливу 
строку, на який було надано право користування; викупу земе-
льної ділянки у зв´язку із суспільною необхідністю. Право ко-
ристування земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб може бути припинене за рішенням суду в інших випад-
ках, встановлених законом [5, с. 113]. 

Із поданої інформації, яка зазначена в даній науковій тезі, 
слід підсумувати те що утвердження права приватної власності 
на землю обумовило виникнення різновидів права на чужу зе-
млю та розвитку довгострокової оренди. На основі договору 
оренди та прав на землю з часом виник новий правовий інсти-
тут користування чужою землею – emphyteusis (емфітевзис) 
[6,  с. 174], як власне інститут користування чужою землею 
для  сільськогосподарських потреб, що вважався не обмеженою 
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строком орендою, яка надавала право на річ, що захищалось 
спеціальним позовом. 
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ШЛЮБ ЯК ПІДСТАВА СТВОРЕННЯ СІМ’Ї  

ТА ЙОГО ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

 
Шлюбом визнається сімейний союз жінки та чоловіка за-

реєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного 
стану (ч. 1 ст. 21 Сімейного Кодексу України) [1]. Шлюб є зов-
нішнім виразом факту сімейного зв’язку та сімейних відносин, 
які складають внутрішній зміст цього поняття. 

Г. О. Лозова поняття «шлюб» ототожнює з поняттям 
«сім’я», а таку його ознаку, як стійкість – зі стабільністю сімей-
них відносин. Розглядаючи проблему співвідношення понять 
«сім’я» та «шлюб», вчені доходили висновку, що шлюб як такий 
складає серцевину сім’ї. Адже укладення шлюбу дійсно у біль-

http://radnuk.info/pidrychnuku/rum-pr/438-rim-privat/6158-4--------.html
http://yurradnik.com.ua/stati/emfitevzis/
http://knigi.link/rimskoe-pravo/emfitevzis-superfitsiy-27092.html
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шості випадків слугує першою сходинкою до створення сім’ї. 
В  свою чергу, припинення шлюбу, як правило, безпосередньо 
залежить від руйнування сім’ї [2, с. 120]. 

Підставою створення сім’ї є проживання жінки і чоловіка 
у незареєстрованому шлюбі. Фактичний шлюб відрізняється 
від «законного» лише актом державної реєстрації. Більше того, 
оскільки спільне проживання в «законному» шлюбі не є кон-
ститутивною вимогою, а у фактичному шлюбі є його сутністю, 
можна стверджувати, що не тільки у житті, а de jure «законний» 
шлюб є «менший» шлюб, ніж фактичний, в ньому «менше сім’ї». 
Ще І. Покровський пропонував: визнайте всі шлюбні союзи, фа-
ктично розірвані, визнайте всі незаконні співжиття – і лише 
тоді ви одержите справжню картину сімейного життя в кожно-
му суспільстві. Юридична кваліфікація цих співжиттів не може 
змінити реального становища справ. Продовжуючи вважати 
шлюби, що фактично припинилися, за ті, що існують, та ті, 
що  фактично існують, за ніщо, ми тішимо себе шкідливою  
ілюзією. Таким чином, фактичний шлюб – це різновид сімейно-
го союзу [3, с. 64].  

Аналізуючи цю підставу створення сім’ї, І. Жилінкова за-
значає, що «складається враження, що законодавець не «ризи-
кнув» назвати речі своїми іменами і в ст. 3 СК України прямо 
визнати, що сім’ю складають особи, які проживають однією 
сім’єю без реєстрації шлюбу. Однак, це було б краще, ніж вклю-
чати до Закону таку вкрай нечітку фразу, як «інші підстави, 
не  заборонені законом, і такі, що не суперечать моральним за-
садам суспільства» [4, c. 126].  

Необхідною або, як ще її називають, конститутивною 
ознакою шлюбу є його реєстрація органом державної реєстра-
ції актів цивільного стану. Без такої реєстрації шлюбу як пра-
вової категорії немає. Так званий «цивільний шлюб» – це побу-
това категорія, яка віддзеркалює наявність лише однієї ознаки 
шлюбу – сімейного союзу жінки та чоловіка. Відсутність держа-
вної реєстрації не робить цей союз актом цивільного стану, 
тобто шлюбом у правовому розумінні цього слова. Жінка та 
чоловік у цьому союзі мають статус сім’ї, але не мають статусу 
подружжя [5, с. 259]. 
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Глава 4 СК України визначає процедуру державної реєст-
рації шлюбу. Слід зазначити, що з 10 вересня 2015 року можна 
подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн у десяти РАЦСах 
Львівщини, а саме у: Львівському міському, Франківському,  
Галицькому, Залізничному, Шевченківському і Личаківському 
відділах державної реєстрації актів цивільного стану в місті 
Львові та в Дрогобичі, Самборі, Стрию і Трускавці. Для онлайн-
реєстрації потрібно зайти на веб-портал «Звернення у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану» і зареєструватися.  

Для реєстрації потрібно ввести логін і електронну адресу, 
на яку надійдуть логін і пароль, що будуть ключем-входом 
у  особистий кабінет заявника. В своєму кабінеті отримується 
доступ до заповнення реєстраційних форм і заяв у сфері реєст-
рації актів цивільного стану. В день, коли надійшла заява, пра-
цівник відділу реєстрації актів цивільного стану розглядає па-
пери і дає відповідь, в якій зазначає дату отримання свідоцтва 
про шлюб. Якщо ж не має електронного цифрового підпису, 
можна подати онлайн звернення для того, аби оформити заяву. 
Таке звернення розглядається відразу. У цьому випадку впро-
довж трьох днів потрібно прийти у РАЦС, аби підписати заяву 
про реєстрацію шлюбу [6]. 

Від 19.08.2016 р. Міністерство Юстиції України запрова-
дило нову послугу реєстрації шлюбу – «Шлюб за добу». У Льво-
ві, зокрема, одружитися за новою процедурою можна у трьох 
локаціях: Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківсь-
кий гай», Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького 
та  на стадіоні «Арена Львів». Для цього потрібно зателефону-
вати або зв’язатися через Інтернет з організаторами, обрати 
зручний час, дату, місце і, за бажанням, додаткові послуги та 
приїхати на церемонію. Вартість церемонії варіюється в залеж-
ності від набору додаткових послуг. Базова ціна у Львові стано-
вить від 2000 до 2500 гривень у робочі дні і трохи дорожче 
у  вихідні та на свята [7]. Для учасників АТО, які бажатимуть 
укласти шлюб, ця послуга буде безкоштовною. Тобто сплатити 
потрібно буде лише 85 копійок державного мита. 

Отже, шлюб є безумовною підставою створення сім’ї, 
з  розвитком суспільних відносин змінюються підходи до 
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включення тих чи інших ознак до визначення цього поняття, а 
про переваги та недоліки нових форм реєстрації шлюбу покаже 
практика. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
На сьогоднішній день, розвиток національного спадково-

го права має ряд відмінностей, які призводять до різноманіття 
практики в цій галузі і труднощів, що виникають при вирішен-
ні конкретних спадкових справ.  

Питання спадкування в цивільному праві розглядали  
такі вчені-цивілісти, як: О. В. Альошина, В. О. Васильченко, 
Ю. О.  Заїка, С. Я. Фурса, Е. І. Фурса, О. В.  Купріянова та інші, 

http://www.lvivpost.net/suspilstvo/n/32389
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які  окреслили певні шляхи вирішення проблеми спадкування 
в  Україні.  

Величезний внесок у вивчення особливостей спадкуван-
ня, проблем, які виникають при застосуванні спадкового зако-
нодавства в Азербайджанській Республіці, належать роботи 
таких вчених як: У. М. Ахмеджанова, М. М. Айбатов Мірза Казем-
Бека, Е. М. (Ельман Мехті огли) Джалілова та інших. 

Відповідно до статті 1216 ЦК України спадкуванням є пе-
рехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка по-
мерла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу 
спадщини входять усі права та обов’язки (за винятком, визна-
чених ст. 1219 ЦК України), що належали спадкодавцеві на мо-
мент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його 
смерті.  

Відповідно до статей 1133-1, 1133-2 ЦК Азербайджансь-
кої Республіки, спадкування – це майно померлої особи (спад-
кодавця) переходить до інших осіб (спадкоємців) в силу закону 
або заповіту, або по обох підстав.  

Враховуючи всю різноманітність права спадкування у 
країнах СНД і ЄС, в Україні та Азербайджанській Республіці іс-
нує ряд чинників, які містять у собі певні відмінності права 
спадкування кожної з держав.  

Так, відповідно до ЦК України, спадкоємець має право 
як  прийняти спадщину, так і не приймати його. Це стосується 
спадкоємців і за заповітом та за законом. Відповідно до ч. 3 
ст.  1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав ра-
зом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, автоматично 
вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом вста-
новленого законом строку передбаченого статтею 1270 цього 
Кодексу, він не заявив про відмову від нього. Ті ж спадкоємці, 
які не проживали постійно зі спадкодавцем на час відкриття 
спадщини, повинні особисто подати до нотаріальної контори 
заяву про прийняття спадщини [1].  

Азербайджанська Республіка є одним з небагатьох дер-
жав, у правовій системі якої простежується інститут спадку-
вання як цивілістична концепція, де зберігаються традиції  
мусульманського права.  
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У цьому зв’язку змішання класичних правових інститу- 
тів романо-германської правової сім’ї та релігійно-правових 
уявлень мусульманської правової традиції з’єднуються  
воєдино.  

Стаття 1134 ЦК Азербайджанської Республіки, має певну 
подібність до статті 1222 ЦК України, в якому при спадкуванні 
за законом спадкоємцями можуть бути особи, які перебувають 
в живих на момент смерті спадкодавця, а також діти спадко- 
давця, народжені після його смерті. Але при спадкуванні за за-
повітом спадкоємцями можуть бути особи, які перебувають 
в  живих на момент смерті спадкодавця, а також зачаті за жит-
тя і  народжені після смерті спадкодавця, незалежно від того, 
чи є  вони його дітьми і є юридичними особами.  

Також, в свою чергу, положення статті 1137 «Недостой-
ний спадкоємець» ГК  Азербайджанської Республіки: «Не може 
бути спадкоємцем ні за законом, ні за заповітом особа, яка уми-
сно перешкоджала здійсненню останньої волі спадкодавця ... 
або умисно вчинила злочин або іншу аморальну дію проти 
останньої волі заповідача...», має подібності з положенням ч. 1 
статті 1224 ЦК України «Усунення від права на спадкування», 
у  якому регламентується: «Не мають права на спадкування 
особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь- 
кого з  можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє  
життя» [2; 3]. 

У ЦК України положення статті 1159 «Спадкоємці за за-
коном», передбачено статтею 1266 «Спадкування за правом 
представлення», але разом з цим, ЦК Азербайджанської Респу-
бліки містить ряд положень, які відсутні в ЦК України. До них 
належать: стаття 1138 «Батьки, які не можуть бути спадкоєм-
цями», стаття 1140 «Прощення негідного спадкоємця», стаття 
1141 «Право на отримання у спадщину майна іншого спадкода-
вця», стаття 1142 «Обов’язки особи, визнаного негідним спад-
коємцем» та ін. [2; 3]. 

Цікавою особливістю ЦК Азербайджанської Республіки 
є  положення статей 1148–1150, які регламентують «місце  
відкриття спадщини особами, що проживають за кордоном», 
чого у ЦК України не передбачено, проте Конституція України 
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вбачає надання іноземцям «національного режиму». Іноземці 
та особи без громадянства, які перебувають в Україні на за- 
конних підставах, користуються тими ж правами і свободами, 
а  також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України 
(ст.  26) [4].  

Також слід відзначити положення статті 1152 ЦК  
Азербайджанської Республіки «Заповіт майбутнього майна», 
в  якому «Спадкодавець вправі передбачити в заповіті майно, 
що  не знаходиться у нього до часу складення заповіту, якщо 
це  майно буде перебувати в її власності до часу відкриття  
спадщини» [3].  

Таким чином, виходячи з вищесказаного слід зазначити, 
що спадкування як один з основних елементів цілісної системи 
цивільного права сучасності пройшло довгий шлях до станов-
ленню і розвитку його як окремого інституту, що регулює пи-
тання і процес спадкування суб’єктами права.  

Правоспадщина у кожній із розглянутих країн є універ- 
сальним і має ряд спільних та відмінних особливостей прийн-
яття спадщини як за законом так і за заповітом. Використання 
встановлених правил і процедур, які беруть свій початок ще 
з  часів римського права говорить про багатогранність різних 
форм і методів регулювання та здійснення правонаступництва 
в кожному з представлених держав. 

 
–––––––––––––––––– 
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А. О. Нещеретня  
(Дніпропетровський державний університет 

 внутрішніх справ)  

 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА  
ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ  

ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 
У науковій літературі з кримінального права висловлю-

ються суперечливі точки зору щодо покарання у виді позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною дія-
льністю (далі «позбавлення права...»).  

Недостатньо врегульоване це питання і в законодавстві, 
у зв’язку з чим виникають труднощі під час застосування дано-
го виду покарання, що свідчить про актуальність наукового 
дослідження.  

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК «позбавлення права...» може 
бути призначене як основне покарання на строк від двох до 
п’яти років або як додаткове покарання на строк від одного 
до  трьох років.  

Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове 
покарання у справах, передбачених Законом України «Про 
очищення влади», призначається на строк п’ять років. Воно 
може призначатися судом як додаткове і при звільненні від по-
карання з випробуванням (ст.ст. 75, 77 КК). Так, у Постанові 
Пленуму Верховного Суду «Про практику призначення судами 
кримінального покарання» зазначено, що при звільненні з ви-
пробуванням від відбування основного покарання суд відпові-
дно до ст. 77 КК може призначити додаткове покарання у  виді 
«позбавлення права...» [1]. 

Усього санкції статей Особливої частини чинного КК 
України передбачають 25 випадків застосування покарання 
у  виді «позбавлення права...» як основного виду покарання 
(3,6% до загальної кількості санкцій), та 124 випадки як додат-
кового (17,7%). Для порівняння, санкції статей Особливої  
частини КК України, який утратив чинність, передбачали 12 
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випадків застосування покарання у виді «позбавлення права...» 
як основного виду покарання та 58 випадків як додаткового 
[2,  206–208]. 

Слід відмітити, що покарання у виді «позбавлення пра-
ва...» належить до числа покарань з вираженим превентивним 
потенціалом, що реалізується як у плані запобігання вчиненню 
нових злочинів самими засудженими (спеціальна превенція), 
так і іншими особами (загальна превенція). 

На думку В.К. Дуюнова та О.Л. Цветиновича, покарання 
у  виді «позбавлення права...» є одним із найбільш ефективних 
і, отже, найбільш перспективних видів покарання. Про його 
ефективність свідчить, зокрема, той факт, що рецидив серед 
засуджених із застосуванням цього додаткового покарання 
у  два рази менше рецидиву серед аналогічної категорії засу-
джених, до яких додаткове покарання не застосовувалося. 
У  той же час Р. М. Гура робить висновок, що в результаті вико-
нання покарання у виді «позбавлення права...» цілі покарання 
досягаються не завжди [3, с. 6]. 

Надзвичайно актуальним сьогодні є питання запрова-
дження інституту кримінальних проступків, що передбачено 
проектом Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо запровадження кримінальних 
проступків» № 2897 від 3 червня 2015 року. Зазначеним зако-
нопроектом пропонується внести надзвичайно багато новел до 
Кримінального кодексу України з метою реалізації державної 
політики з гуманізації кримінальної відповідальності, наслід-
ком якої стане суттєве зменшення кількості судимих осіб і осіб, 
які позбавлятимуться волі, поліпшення ресоціалізації засудже-
них і значне зниження рівня злочинності в Україні. А запрова-
дження інституту кримінального проступку, відповідно, є сут-
тєвим кроком на шляху приведення українського законодавст-
ва до європейських стандартів. 

В частині реформування покарання «у вигляді позбав-
лення права обіймати певні посади..» зазначеним законопроек-
том більш чітко визначаються основні ознаки даного виду по-
карання, більш детально законодавцем викладено рід профе-
сійного зайняття певною діяльністю або обіймання певних по-
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сад, та є більш доступнішою, наприклад, для осіб, діяльність 
яких не пов’язана з юридичною. На нашу думку, після набрання 
законопроектом сили Закону кримінально-правова норма по-
винна сприяти більш зрозумілому та ефективному правозасто-
суванню, а також відповідатиме вимогам гуманізації та міжна-
родним стандартам правосуддя. 

 
–––––––––––––––––– 
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Основні терміни, що застосовуються  

в Законі України «Про державну таємницю»:  
порівняльний аналіз деяких країн  

близького зарубіжжя  
(Білорусь, Молдова, Азербайджан) 

 
Республіка Білорусь, Молдова, Азербайджан та України – 

це частина тих країн, що знаходилися у складі СРСР та в окре-
мих сферах правовідносин мають схожі важелі регулювання, 
а  отже можна провести порівняльний аналіз окремих правових 
доктрин у цих країнах. Нами було вирішено дослідити основні 
поняття, що застосовуються в законах цих країн щодо регулю-
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вання забезпечення державної таємниці, знайти схожості та 
відмінності. 

Закон України «Про державну таємницю» визначає, що 
державна таємниця (далі також – секретна інформація) – вид 
таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної без-
пеки та охорони правопорядку, розголошення яких може за-
вдати шкоди національній безпеці України таякі визнані у по-
рядку, встановленому цим Законом, державною таємницею 
і  підлягають охороні державою [1]. 

Закон Республіки Азербайджан «Про державну таємни-
цю» також дає визначення, що є державною таємницею і ви-
значає її як, захищені державою відомості, пов’язані з військо-
вої, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контр-
розвідувальної і оперативно-розшуковою діяльністю, і поши-
рення яких може завдати шкоди безпеці Азербайджанської  
Республіки [2]. 

У Законі Республіки Молдова «Про державну таємницю» 
є наступне визначення поняття державної таємниці – захищені 
державою відомості у сфері національної оборони, економіки, 
науки і техніки, зовнішніх зносин, державної безпеки, забезпе-
чення правопорядку і діяльності органів публічної влади, неса-
нкціоноване розголошення або втрата яких може торкнутися 
інтересів та / або безпеку Республіки Молдова [3]. 

Закон Республіки Білорусь «Про державні секрети» дає 
визначення такого поняття, як державні секрети (відомості, що 
становлять державні секрети) – відомості, віднесені у встанов-
леному порядку до державних секретів, що захищаються дер-
жавою відповідно до цього Закону та інших актів законодавст-
ва Республіки Білорусь [4]. 

Як бачимо Закони України, Республіки Азербайджан та 
Молдови визначають майже схожі визначення такого поняття 
як «державна таємниця». У трьох визначеннях це є відомості 
(інформація), що охоплює різні сфери діяльності (оборона,  
економіка, наука, техніка, зовнішні відносини), поширення 
яких може завдати шкоди державі. Закон Республіки Білорусь 
не використовує визначення «державна таємниця», а зазначає 
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поняття «державні секрети», на відміну від законів України, 
Республіки Азербайджан та Молдова, державні секрети – це 
є  відомості, що віднесені до державних секретів. Закон не за-
значає які сфери діяльності охоплюються, та чи завдає шкоду 
державі чи безпеці. 

ЗУ «Про державну таємницю» визначає, що матеріальні 
носії секретної інформації – матеріальні об’єкти, в тому числі 
фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну таєм-
ницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів, 
сигналів, технічних рішень, процесів тощо [1]. 

Закон Республіки Азербайджан «Про державну таємни-
цю» визначає носії відомості, що становлять державну таємни-
цю як – матеріальні об’єкти, в тому числі фізичні поля, в яких 
відомості, що становлять державну таємницю, знаходять своє 
відображення у вигляді символів, образів, сигналів, технічних 
рішень і процесів [2]. 

У Законі Республіки Молдова «Про державну таємницю» 
є наступне визначення матеріальних носіїв відомостей, відне-
сених до державної таємниці, – матеріальні об’єкти, в тому чис-
лі фізичні поля, в яких відомості, віднесені до державної таєм-
ниці, знаходять своє відображення у вигляді текстів, знаків,  
символів, образів, сигналів, технічних рішень, процесів тощо [3]. 

Закон Республіки Білорусь «Про державні секрети» ви-
значає носій державних таємниць як – матеріальний об’єкт, на 
якому державні секрети містяться у вигляді символів, образів, 
сигналів і (або) технічних рішень і процесів, що дозволяють 
їх  розпізнати та ідентифікувати [4]. 

Отже, як можемо спостерігати ЗУ «Про державну таємни-
цю», Закон Республіки Азербайджан «Про державну таємни-
цю», Закон Республіки Молдова «Про державну таємницю»  
надає ідентичні поняття та визначення, Закон Республіки Бі-
лорусь «Про державні секрети» визначає інше поняття та ви-
значення. 

ЗУ «Про державну таємницю» надає два визначення по-
няття «допуск до державної таємниці»: 

 оформлення права на доступ до секретної інформації;  
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 надання повноважною посадовою особою дозволу 
громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інфо-
рмацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інфо-
рмацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових 
повноважень [1]. 

Закон Республіки Азербайджан «Про державну таємни-
цю» надає два поняття: 

 допуск до роботи з державною таємницею – порядок 
оформлення права громадян на доступ до відомостей, що стано-
влять державну таємницю, а підприємств, установ і організацій – 
на проведення робіт з використанням таких відомостей; 

 доступ до роботи з відомостями, що становлять дер-
жавну таємницю – санкціонований повноважною посадовою 
особою порядок ознайомлення конкретної особи з відомостя-
ми, що становлять державну таємницю [2]. 

У Законі Республіки Молдова «Про державну таємницю» 
визначає одне поняття допуску до державної таємниці – право 
фізичної особи на доступ до державної таємниці, а також право 
юридичної особи на проведення робіт з використанням відо-
мостей, віднесених до державної таємниці, оформлене в уста-
новленому порядку [3]. 

Закон Республіки Білорусь «Про державні секрети» надає 
два визначення допуск до державних секретів: 

 право громадянина Республіки Білорусь, іноземного 
громадянина, особи без громадянства (далі, якщо не вказано 
інше, – громадянин) або державного органу, іншої організації 
на здійснення діяльності з використанням державних секретів; 

 ознайомлення громадянина з державними секретами 
або здійснення їм іншої діяльності з використанням державних 
секретів [4]. 

Як бачимо Закони країн надають різні визначення «допу-
ску до таємниці» та різну кількість термінів. 

Отже, дослідивши основні поняття Законів Республіки 
Білорусь, Молдови, Азербайджану та України – колишніх країн, 
що входили до складу СРСР, можна дійти висновку, що  
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більшість термінів та їх визначення мають схожий характер, 
проте є і деякі особливості при визначенні деяких з основних 
категорій. 
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ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МОЖЕ БУТИ ВІДНЕСЕНА  

ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ  
ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ:  

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» 
державна таємниця – це вид таємної інформації, що охоплює 
відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовніш-
ніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, роз-
голошення яких може завдати шкоди національній безпеці 
України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, 
державною таємницею і підлягають охороні державою. Тому 
метою нашої роботи є порівняльна характеристика інформації, 
що віднесена до державної таємниці в Україні та Країнах  
Східної  Європи.  

ЗУ «Про державну таємницю» стаття 8 визначає інфор-
мацію, що може бути віднесена до державної таємниці. До  
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державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, 
відноситься інформація у сфері: 

1) оборони; 
2) економіки, науки і техніки; 
3) зовнішніх відносин;  
4) державної безпеки та охорони правопорядку.  
Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної 

таємниці за ступенями секретності «особливої важливості», 
«цілком таємно» та «таємно» лише за умови, що вони належать 
до категорій, зазначених інтересам національної безпеки Укра-
їни та з дотриманням вимог статті 6 Закону України «Про дос-
туп до публічної інформації» Забороняється віднесення до 
державної таємниці будь-яких відомостей, якщо цим будуть 
звужуватися зміст і обсяг конституційних прав та свобод  
людини і громадянина, завдаватиметься шкода здоров’ю та 
безпеці  населення.  

Не відноситься до державної таємниці інформація:  
‒ про стан довкілля, про якість харчових продуктів 

і  предметів побуту, про вплив товару (роботи, послуги) на 
життя та здоров’я людини; про аварії, катастрофи, небезпечні 
природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або  
можуть статися і загрожують безпеці громадян;  

‒ про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, 
включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування 
та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні 
показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;  

‒ про факти порушень прав і свобод людини і грома- 
дянина;  

‒ про незаконні дії державних органів, органів місцево-
го самоврядування та їх посадових і службових осіб;  

‒ інша інформація, доступ до якої відповідно до законів 
та Верховною Радою України, не може бути обмежено. [1] 

У процесі дослідження законодавства країн Східної Євро-
пи у сфері збереження державної таємниці ми зосередили ува-
гу на кількох аспектах, зокрема: видах інформації, що підпа- 
дають чи не підпадають під державну таємницю, ступенях сек-
ретності, термінах засекречування, уповноважених органах та 
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особах, що здійснюють засекречування і розсекречування ін-
формації. 

Так, Законом Естонської Республіки «Про державну тає-
мницю» від 22 жовтня 1997 року до державної таємниці відне-
сено інформацію, що стосується обороноздатності й захисту 
державної безпеки; є результатом співробітництва між Естон-
ською Республікою і міжнародними чи іноземними організаці-
ями (якщо в цих документах указано, що вони є секретними); 
має безпосереднє відношення до діяльності розвідувальних 
і  контррозвідувальних служб, зовнішньополітичної діяльності, 
наукових, технологічних та економічних питань, криптографі-
чних інформаційних систем і шифрувальної апаратури; осіб, 
які  володіють секретною інформацією; іншу інформацію, що 
має пряме відношення до державної безпеки. Отже, серед пріо-
ритетних галузей зазначено обороноздатність і міжнародні 
відносини, що безпосередньо пов’язано з зовнішньополітич-
ним курсом держави. 

Згідно із зазначеним законом, не може бути віднесена до 
державної таємниці інформація, що не становить загрози для 
державної безпеки; може бути використана для приховування 
злочину чи правопорушення; свідчить про помилки посадових 
осіб; стосується стихійних лих, катастроф, стану екології, демо-
графії, освіти й культури, охорони здоров’я; спрямована на  
збереження репутації особи, організації, державних органів, 
а  також обмеження конкуренції [2]. 

У Законі Латвійської Республіки «Про державну таємни-
цю» від 1996 року визначено, що державною таємницею є ма-
теріали військового, політичного, економічного, наукового, те-
хнічного чи іншого характеру, які входять до затвердженого 
кабінетом міністрів переліку, і втрата чи незаконне розголо-
шення яких може завдати шкоди безпеці, економічним чи полі-
тичним інтересам держави. До державної таємниці заборонено 
відносити інформацію щодо стихійних лих, природних та інших 
катастроф; екології, охорони здоров’я, освіти і культури, демо-
графічного стану, порушення прав людини, стану і рівня  
злочинності, випадків корупції, протиправних дій посадових 
осіб; економічного становища, рівня життя населення, стану 
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здоров’я високопосадовців держави. Окремо зазначено, що по-
ложення про державну таємницю поширюється на засекречені 
відомості Організації Північноатлантичного договору, Євро-
пейського Союзу, іноземних й міжнародних організацій, якщо 
це питання окремо не обумовлено в інших документах [3]. 

Закон Литовської Республіки «Про державну та службову 
таємниці» від 1995 року визначає, що державною таємницею 
є  відомості у військовій галузі, сферах політики, економіки, 
правопорядку, науки і техніки, втрата або незаконне розголо-
шення яких можуть порушити суверенітет, обороноздатність 
або економічну потужність держави, завдати шкоди її консти-
туційному ладу та політичним інтересам, піддати небезпеці 
життя і здоров’я людини, її конституційні права [4]. 

На основі аналізу законодавчої бази у сфері охорони дер-
жавної таємниці Східної Європи та в Прибалтійських країнах, 
доходимо висновку, що у більшості, інші держави однаково ви-
значають сфери суспільного життя, які потрапляють під кате-
горії «державної таємниці» і які не можуть бути до неї віднесе-
ні, що обумовлюється зовнішньополітичними пріоритетами 
держав.  

Окрім того, у всіх країнах визначено три ступені секрет-
ності інформації, описано терміни і процеси засекречування, 
указано органи державної влади, у компетенції яких перебуває 
питання охорони державної таємниці. Відмінності виявляють-
ся в основному в більш детальному описі окремих аспектів за-
хисту таємної інформації. Незначні розбіжності у законодавстві 
зазначених країн у сфері захисту державної таємниці поясню-
ються, на нашу думку, тим, що політика НАТО в галузі захисту 
інформації з одного боку, уніфікує основні норми і принципи 
охорони секретних матеріалів, а з другого, залишає широкий 
простір для реалізації конкретних положень національного 
права [5]. 
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ляр, О. Нестеренко. – К.: Фундація «Центр суспільних медіа», 2012. – 335 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ПОЛІГРАФОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На сьогоднішній день спостерігається швидкий розвиток 

новітніх технологій, з’являються все прогресивніші та витон-
ченіші способи вчинення кримінальних правопорушень, і, як 
наслідок, від науки сучасність проблем вимагає все більше  
нових ідей, розробок, засобів і прийомів, з метою сприяти  
активній допомозі оперативним підрозділам в їх практичній 
діяльності.  

Для гарантування якісної роботи стосовно попередження 
та викриття злочинів оперативні підрозділи органів Націона-
льної поліції мають володіти конкретною інформацією, яка 
стане підставою для проведення оперативно-розшукових захо-
дів. Станом на сьогодні в правоохоронних органах ефективним 
нетрадиційним методом отримання інформації є поліграф.  

Існує міжнародна та українська практика залучення  
фахівців-поліграфологів як експертів для проведення судових 

http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/catalog/law/latv_tajna.html
http://lib.rada.gov.ua/%20static/LIBRARY/catalog/law/lit_taemniz.html
http://lib.rada.gov.ua/%20static/LIBRARY/catalog/law/lit_taemniz.html
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психофізіологічних експертиз з використанням поліграфів. До-
слідження даної теми знайшло своє відображення у наукових 
працях відомих вчених: Р. С. Бєлкіна, К. В. Беляєва, О. Г. Боднар-
чука, Я. М. Ковч, Я. Ф. Комісарова, Т. Р. Комісарова, І. О. Моцоне-
лідзе, О. І. Мотляха, С. В. Поповічева, В. Ф. Якутко.  

Вони критично оцінювали, вивчали та обґрунтовували 
різноманітні підходи до проблем використання цього тех- 
нологічно-апаратного комплексу, але єдиного розуміння щодо 
доцільності використання поліграфа в оперативно-розшу- 
ковій діяльності у рамках нормативно-правового регулювання 
немає.  

Як відомо, поліграф – це багатоцільовий прилад, призна-
чений для одночасної реєстрації кількох фізіологічних проце-
сів, пов’язаних з виникненням емоцій. Поліграф є комплексом 
точних медичних приладів, які безперервно та синхронно фік-
сують динаміку цілої низки реакцій допитуваного: тиску крові, 
частоти пульсу, глибини та частоти дихання, шкірно-гальва- 
нічної реакції, ступеню м’язового напруження, біотоків мозку 
та ін. [1, с. 93]. 

Аргументом, який свідчить про доцільність застосування 
поліграфа в практиці оперативно-розшукової діяльності є 
об’єктивність реєстрованих процесів і можливість у відносно 
короткі терміни одержати інформацію, яку або взагалі не мож-
ливо, або дуже важко одержати традиційними методами. 

Окрім цього, застосування поліграфу забезпечує отри-
мання додаткової інформації, яка безпосередньо або опосеред-
ковано пов’язана з напрямом або об’єктом розслідування, при-
скорює хід розслідування, забезпечує об’єктивну і швидку  
оцінку достовірності повідомленої особою інформації, сприяє 
викриттю запланованих злочинів [2, с. 336]. 

Певні суб’єкти і з конкретною метою мають змогу прово-
дити дослідження на поліграфі лише на рівні відомчого норма-
тивно-правового забезпечення України, яке визначає полігра-
фологічне опитування як захід, що є психофізіологічним тесту-
ванням особи, стосовно якої отримано відомості про її можливу 
причетність до протиправної діяльності, з використанням тех-
нічних засобів та відповідної методики [3].  
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Наші зусилля стосовно поліграфологічного опитування 
окреслюються врегулюванням даної діяльності у межах Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» [4]. Тобто, 
підставою широкого застосування поліграфів правоохоронни-
ми органами України є ст. 8 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність». Дана стаття цього Закону закріплює 
право підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову дія-
льність, опитувати осіб за їх згодою (п. 1, ч. 1, ст. 8). Відповідно 
використання поліграфа витлумачується як різновид опиту-
вання. При цьому отримані таким чином відомості не можуть 
бути прийняті судами як докази у справі, вони є лише орієнти-
рами для збирання фактичних даних про причетність особи 
до  вчинення злочину [5]. 

Проведення поліграфічних опитувань не суперечить 
чинному законодавству України та не порушує конституційні 
права громадян, оскільки таке опитування здійснюються лише 
з їх письмової згоди з одночасною реєстрацією змін її психофі-
зіологічних реакцій у відповідь на психологічні стимули, що 
надаються у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото 
та ін. У процесі такого опитування використовуються полігра-
фологічні пристрої, які не завдають шкоди здоров’ю, життю 
людини та навколишньому середовищу. Поліграфолог, якого 
залучають до процесу попередження або викриття злочину, на-
дає, насамперед, орієнтувальну інформацію про зміни психоло-
гічних станів опитуваного, а також здатен надавати допомогу 
як технічний виконавець одержання ідеальних слідів відобра-
ження для подальшого експертного дослідження [6, с. 95]. 

У такий спосіб використовується можливість їх подаль-
шого відтворення вже під час судово-психологічної експертизи, 
адже психофізіологічне дослідження з використанням поліг-
рафа, якщо воно має самостійне процесуально фіксоване зна-
чення, потребує залучення експерта для інтерпретації змісту. 
Відтак, за наявності підстав поліграфолог може набувати й ста-
тусу експерта, але вже в процесі досудового розслідування.  

Таким чином, доцільно, з метою забезпечення якісного 
законодавчого унормування проведення поліграфологічного 
опитування під час викриття та розслідування злочинів, ви-
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значити та нормативно закріпити можливість проведення  
даного заходу, а також участь спеціаліста-поліграфолога на  
різних етапах оперативно-розшукової діяльності, і, як наслідок, 
внести відповідні зміни до Кримінального процесуального  
кодексу України, Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» та низки інших нормативно-правових актів.  
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ 

 
В сучасний період питання охорони та збереження куль-

турної спадщини України є досить проблематичним,оскільки 
велика кількість історичних пам’яток архітектури є зруйнова-
ними або потребують негайної реставрації. Тому особливої 

http://www.nbuviap.gov.ua/
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уваги заслуговує питання правових засобів забезпечення охо-
рони і відновлення історичних пам’яток,які зазнають руйнації 
внаслідок вандалізму. 

Актуальність теми полягає в тому,що на території Україні 
зосереджено багато культурних пам’яток,які є історично цін-
ними та унікальними. Тому вирішення питання щодо їх правової 
охорони припинить явище вандалізму нашої спадщини, а також 
сприятиме її збереженню та примноженню, що є одним із най-
важливіших напрямків політики держави у сфері культури. 

Отже, для того щоб детальніше дослідити дану проблему 
потрібно розглянути поняття культурної спадщини та її охо-
рони. Так, згідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону культу-
рної спадщини» [1], культурна спадщина – сукупність успадко-
ваних людством від попередніх поколінь об’єктів культурної 
спадщини,а охорона культурної спадщини – комплекс заходів 
з  обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, держав-
на реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, ві-
дповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації 
та музеєфікації об’єктів культурної спадщини; 

Подолання проблем пов’язаних з охороною культурної 
спадщини, повинно починатись з внесення вагомих змін до за-
конодавчих актів,які передбачають відповідальність за дане 
правопорушення, а саме посиленням адміністративної та кри-
мінальної відповідальності за вчинення протиправних діянь 
у  даній сфері. 

Прикладом спроби вирішити дане питання є прийняття-
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо охорони культурної спадщини» [2] та ін-
ших нормативно-правових актів, що визначають способи боро-
тьби та санкцію за вид даного правопорушення. 

Серед основних способів забезпечення охорони та збере-
ження пам’яток, які становлять історичну цінність є: створення 
спеціальних органів,які будуть проводити профілактичні захо-
ди щодо попередження правопорушень у даній сфері та конт-
ролювати їх; встановлення великих штрафів за найменше по-
рушення законодавства щодо охорони культурної спадщи-
ни;розроблення єдиної процедури притягнення до адміністра-



- 310 - 

тивної та кримінальної відповідальності за вчинення даних 
діянь,а також забезпечення належного виконання Закону  
України «Про охорону культурної спадщини». 

Я вважаю, що невід’ємним фактором, який впливає на 
збереження культурних пам’яток, є суспільство. Кожен грома-
дянин повинен з повагою та обережністю ставитись до куль- 
турної спадщини своєї батьківщини,оскільки наші пам’ятки 
культури є чи не найбагатшими у Європі. 

Підсумовуючи вище наведене, варто зазначити,що відпо-
відно до статті 66 Конституції України [3], кожен громадянин 
зобов’язаний піклуватися про збереження історичних та інших 
культурних пам’яток України і ставитися до них з пошаною 
та  особливою увагою. 

 
–––––––––––––––––– 
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ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ОСНОВА 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Найбільш вдалу з теоретичної та методологічної точки 
зору характеристику громадянського суспільства надала 
О. Ф  Скакун, розуміючи його як систему взаємодії у межах пра-
ва вільних та рівноправних громадян держави,їх добровільно 
сформованих об’єднань,що знаходяться у відносинах конку- 
ренції та солідарності поза безпосереднім втручанням з боку 
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держави, що лише створює умови для їхнього вільного розвит-
ку [1, c. 63]. 

Оскільки в Україні відбувається поступовий процес ста-
новлення демократичної держави та громадянського суспіль-
ства, то громадянське суспільство – це є один з основних еле-
ментів становлення демократичної держави. В демократичній 
державі розуміння громадянського суспільства повинно вихо-
дити аж за рамки самого громадянського суспільства та його 
інституцій як такого стану суспільства, в якому вільно реалі- 
зуються основоположні права і свободи людини і громадянина 
через різноманітні форми публічної громадської активності та 
самоорганізації. 

Дуже важливу роль у механізмі правового впливу відіграє 
правосвідомість особи, а також і правосвідомість громадянсь-
кого суспільства. Правосвідомість займає проміжне становище 
серед елементів правового впливу, оскільки формується у лю-
дей під впливом різних чинників, у тому числі, правових. З ін-
шого боку, правосвідомість при всій її різноманітності і недос-
коналості виступає як засіб регулювання суспільних відносин.  

Правосвідомість, як відомо, є сукупністю уявлень, по-
глядів, переконань, оцінок, настроїв і емоційного ставлення 
людей до права та держано-правових явищ. Правосвідомість 
характеризує соціальну практику як емпіричну діяльність, у 
процесі якої виражаються суб’єктивне ставлення людей до 
чинного права, уявлення про свої права та обов’язки, про спра-
ведливість і несправедливість норм права, про сутність і прин-
ципи правової організації суспільства, почуття, настрої, емоції, 
пов’язані з оцінкою існуючого правового режиму.  

Одним із проявів колективної правосвідомості є групова 
правосвідомість. Особливо важливою для нашого суспільства 
і  держави є правосвідомість наукової та політичної еліти, зо-
крема, правлячої. 

На противагу правосвідомості завжди з’являється про-
фесійна чи правова деформації правової свідомості. Тому, 
нагальною потребою є створення умов для підвищення рівня 
правової культури населення, активної і свідомої участі грома-
дян у  здійсненні реформи є сьогодні першочерговим завдан-
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ням суспільства і держави на шляху розбудови в Україні грома-
дянського суспільства і правової держави.  

Саме ці питання набули наразі особливої актуальності 
і  потребують подальшого дослідження. Механізм правового 
регулювання складається із системи засобів, кожен з яких 
має  своє призначення для регулювання суспільних відносин. 
Норми права є первинною клітиною правової матерії, як зазна-
чав колись відомий теоретик права професор С. С. Алексєєв. 
Однак лише норм права недостатньо, щоб механізм правового 
регулювання запрацював, встановлюючи і розвиваючи правові 
відносини. Окрім норм права, його конструкція включає пра-
вовідносини, акти тлумачення норм права, правову свідомість 
і  правову культуру та акти реалізації правових норм. За допо-
могою норм права законодавець встановлює права і обов’язки 
певних суб’єктів і, власне, створює необхідні умови для розвит-
ку правовідносин [2, c. 36]. 

Правова культура припускає відповідні знання людьми 
певних положень чинного законодавства, порядку його ре-
алізації, уміння користуватися даними знаннями при застосу-
ванні норм права, їх виконанні. Розрізняють правову культуру 
суспільства, в цілому, і правову культуру особистості. Причому 
ці  два поняття є взаємозалежними. Чим більше освічених у 
правовому відношенні особистостей є у суспільстві, тим вищою 
буде правова культура даного суспільства. Правова культура 
особистості, будучи компонентом правової культури суспіль-
ства, виражає ступінь і характер розвитку суспільства, так чи 
інакше забезпечує соціалізацію особистості та правомірну 
діяльність особи [3, c. 6]. 

Проблема правової свідомості і правової культури ще 
тривалий час буде актуальною, а необхідність її дослідження 
безпосередньо випливає із конституційного проголошення 
України правовою державою. Це обумовлює потребу в неухи-
льному зростанні і досягненні високого рівня правової культу-
ри кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного 
державного службовця і, особливо, професійних юристів, на 
яких припадає головна робота у законотворчості і застосуванні 
права. Лише тоді рівень правової культури населення досягне 
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найвищого щабля розвитку, лише тоді кожен громадянин дер-
жави відчує власну приналежність до правового життя країни, 
буде активним учасником правового процесу і матиме змогу 
самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаючи  
його здобутки і недоліки. 

 
––––––––––––––––– 

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права:підручник / О. Ф. Скакун. – 
Харків: Консум; Ун-т внутр. справ, 2010. – 704 с. 

2. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові 
Української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2011. – № 4. 

3. Грищенко А. В. Правовий закон: питання теорії та практики 
в  Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / 
А. В.  Грищенко. – К., 2003. – С. 6. 

 

 
Н. І. Онисько  

(Львівський державний університет 
 внутрішніх справ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ  

НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЩОДО НИХ 

 
Кожен з нас, і дорослий і малий, є повноправним членом 

суспільства, його невід’ємною частиною, вільним і рівним у 
своїй гідності та правах. Наша держава повинна створити світ, 
сприятливий для дітей, світ у якому кожна дитина почувати-
меться захищеною, де її думка заслуговує на увагу, де немає 
місця насильству, світ, який би дав змогу виховати здорове, 
щасливе, досконале покоління [1, с. 22]. 

В умовах здійснення в Україні реформування адміністра-
тивного права в цілому та окремих його інститутів зокрема ак-
туальними постають проблеми забезпечення прав і свобод лю-
дини. В повній мірі це стосується самої незахищеної категорії 
суб’єктів адміністративно-правових відносин – неповнолітніх, 
які потребують особливої уваги та турботи з боку суспільства 
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в  процесі реалізації своїх прав та свобод, що є чи не найголов-
нішою умовою їх фізичного та психічного розвитку, забезпе-
чення їх благополуччя [2 с. 46]. 

Згідно зі ст. 13 КпАП України до осіб віком 16–18 років, 
які  вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються 
відповідні заходи впливу. Спочатку наведемо визначення по-
няття «неповнолітні». Неповнолітні – це особи, які не досягли 
18 років, тобто віку, з досягненням якого закон пов’язує на-
стання повної дієздатності. Неповнолітні, які не досягли вста-
новленого в законі віку (14 років згідно з Кримінальним кодек-
сом України та 16 років згідно з КпАП України), є малолітніми 
і  юридичній відповідальності, у тому числі адміністративній, 
не підлягають, оскільки визнаються нездатними усвідомлюва-
ти значення своїх дій і керувати ними [3, с. 13]. 

Цілком ефективним було б застосування по відношенню 
до неповнолітніх, який досяг 15 років, і має майно, обов’язку 
відшкодувати заподіяні майнові збитки [4, ст. 35]. Можна було 
б поміркувати щодо можливості обрання в якості реакції дер-
жави на протиправну поведінку неповнолітньої особи (з ураху-
ванням ступеня суспільної шкідливості проступку, форм вини, 
особливостей особи правопорушника тощо) штрафної санкції, 
громадських робіт (залучення особи до праці позитивно впли-
ває на особу, дисциплінує її і не завжди працю такої особи пот-
рібно розглядати, перш за все, як прояв примусової дитячої 
праці), вимоги повернутися до навчального закладу або праце-
влаштуватися за сприянням спеціалізованого державного ор-
гану. Урізноманітнення виховних заходів примусового харак-
теру щодо неповнолітніх осіб за вчинення ними адміністрати-
вних проступків, запровадження особистісно-майнових, май-
нових, поряд із суто особистісно-виховними заходами істотно 
розширює сферу впливу держави на особу правопорушника, 
дозволяє максимально повно досягти реалізації всіх складових 
елементів мети державної реакції по відношенню до зазначеної 
категорії осіб, враховуючи все розмаїття протиправних діянь, 
які вони можуть вчиняти.  

Безперечно, певного перегляду потребують й проце- 
суальні засади адміністративної відповідальності неповноліт-
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ніх, які повинні вдосконалюватися в процесі докорінного пере-
гляду адміністративно-деліктних процесуально-правових засад 
взагалі. Це в повній мірі має відношення до розширення проце-
суального статусу (розширення прав і обов’язків) неповноліт-
ньої особи як особи, яка притягується до адміністративної від-
повідальності, як потерпілого, як свідка. Розгляд справ про ад-
міністративні правопорушення неповнолітніх осіб повинен бу-
ти зосереджений виключно в судах із залученням до участі під 
час розгляду батьків, або осіб, які замінюють їх, педагогів або 
психологів, щоб можна було б мінімізувати для зазначених осіб, 
враховуючи вікові особливості розвитку організму, психологі-
чний ризик [5 с. 20]. Практична реалізація зазначених пропо-
зицій із нормативним закріпленням оновлених положень до-
зволить забезпечити ефективну та адекватну профілактику та 
протидію адміністративним проступкам серед неповнолітніх, 
наблизити положення чинного законодавства до реальних ви-
мог сьогодення, сучасних вимог правозастосування [6, с. 992]. 

Отже, дане питання і досі залишається актуальним через 
високу кількість вчинюваних діянь і потребує законодавчого 
реформування.  

Слід зазначити, що для нормального функціонування си-
стеми правосуддя у справах про притягнення неповнолітніх до 
адміністративної відповідальності вона має включати в себе: 
врахування вікових особливостей неповнолітнього; юридичні 
гарантії захисту прав і законних інтересів неповнолітніх; пов-
ноту індивідуального соціально-психологічного дослідження 
особистості неповнолітнього; вибір індивідуального заходу 
впливу та його виконання [7, с. 243]. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПОЗОВ 

 
Однією з фундаментальних категорій цивільного судо-

чинства є позов як основна конструкція процедури позовного 
провадження. Поняття «позов» нерозривно пов’язане з понят-
тям «позовне провадження», в порядку якого здійснюється за-
хист порушеного чи оскарженого права. 

Позовна форма захисту є найбільш придатною для роз- 
гляду та вирішення спорів про право і конструктивно характе-
ризує саме цивільне судочинство. Позовна форма захисту ви-
користовується як інструмент захисту в різних галузях матері-
ального та процесуального права і тим самим набуває узагаль-
нюючого значення для формування галузей процесуального 
права та водночас уособлює універсальні конструкції в різних 
видах судочинства. 

Великий внесок у розвиток теорії позову зробили такі 
науковці, як С. В. Васильєва, С. Ф. Вікут, М. А. Гурвич, А. А. Доб-
ровольський, С. А. Іванова, Г. Л. Осокіна, В. В. Комарова та інші. 
Основну увагу вчених було зосереджено на визначенні поняття 
та змісту позову. 

У науці цивільно-процесуального права існують різні під-
ходи до визначення поняття «позов». Зазвичай, позов детермі-
нується як звернення заінтересованої або іншої уповноваженої 
на те особи до суду щодо розгляду цивільного спору і захисту 
прав, свобод чи інтересів. Ця точка зору переважала в наукових 
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колах тривалий час, зокрема, М. А. Гурвич зазначав, що позовом 
у цивільному процесуальному праві називається звернення до 
суду першої інстанції з вимогою про захист спірного суб’єк- 
тивного права чи охоронюваного законом інтересу [1, с. 209]. 
На думку Р. Є. Гукасяна, позов – це звернення до суду юридично 
заінтересованої особи за захистом оскарженого суб’єктивного 
права або охоронюваного законом інтересу [1, с. 209]. 

Визначення позову як універсального засобу захисту по-
рушеного права або законного інтересу дає можливість виок-
ремити основні ознаки як позовної форми процесу, так і самого 
позову. До таких конституючих ознак варто віднести:  

– наявність матеріально-правової вимоги, що випливає 
з порушеного або оскаржуваного права; 

– розгляд і вирішення цієї вимоги у встановленому про-
цесуальному порядку; 

– наявність спору про право або законний інтерес; 
– наявність двох наділених рівними процесуальними 

правами сторін із протилежними матеріально-правовими ви-
могами [2, с. 196]. 

Щодо предмета позову то ним є матеріально-правова ви-
мога до відповідача, заявлена до суду, щодо усунення допуще-
ного відповідачем порушення суб’єктивного права позивача. 
Звідси й саме поняття позову повинно включати одночасно 
матеріально-правову вимогу як його зміст і процесуальну фор-
му вираження в їх нерозривній єдності.  

Наприклад, в позові про стягнення аліментів предметом 
буде стягнення певних платежів з відповідача, який добровіль-
но не виконує свої обов’язки щодо позивача (ст.ст. 180, 198 Сі-
мейного кодексу України) [3], а  в позові про розірвання дого-
вору довічного утримання (догляду) в зв’язку із невиконанням 
чи неналежним виконанням набувачем обов’язків за догово-
ром предметом буде вимога позивача (відчужувача) розірвати 
такий договір (ст. 756 ЦКУ) [4]. Право визначення предмета 
позову належить тільки позивачу, який повинен сам вибрати 
належний спосіб захисту прав: визнання права; присудження 
до виконання обов’язку в натурі; відшкодування збитків; стяг-
нення неустойки та інше. 
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Для позитивного вирішення питання про відкриття кон-
кретної справи у суді недостатньо наявності у заінтересованої 
особи права на пред’явлення позову, необхідно ще і реалізува-
ти це право у належному порядку. 

Виходячи зі змісту діючого цивільного процесуального 
законодавства щодо порядку звернення до суду, пред’яв- 
ляється вичерпний перелік вимог.  

На відміну від випадків недотримання передумов права 
на пред’явлення позову, недотримання порядку (умов) реалі-
зації права на пред’явлення позову хоча і тягне немож- 
ливість порушення провадження по справі в суді, однак не є 
непереборним. Позивач може виправити допущені помилки 
та  повторно звернутися до суду з тотожним позовом на за- 
гальних підставах. 

У науковій літературі висловлюється думка про наяв-
ність такої передумови права на пред’явлення позову як юри-
дична заінтересованість.  

Суб’єктом права на пред’явлення позову можуть бути 
тільки особи, які виступають на захист свого права або охоро-
нюваного законом інтересу, а також особи, які звертаються за 
судовим захистом прав та інтересів інших осіб у випадках, коли 
таке повноваження надане їм законом. Тому під юридичною 
заінтересованістю необхідно розуміти засноване на законі очі-
кування від судового процесу певного правового результату, 
яке може бути особистим, суб’єктивним (наприклад, у сторін, 
третіх осіб) і державно-правовим (наприклад, у  прокурора). 
Його варто відрізняти від фактичної заінтересованості у вирі-
шенні справи, яка може бути заснована на відносинах спорід-
нення, дружби, підпорядкованості і яка не має значення перед-
умови права на пред’явлення позову 

Реалізація ж самого права на позов постійно змінюється 
під впливом об’єктивних чинників, серед яких загальносвітові, 
загальноприйняті стандарти у сфері прав людини і громадяни-
на займають не останнє місце. Проблема права на позов зали-
шається однією з найактуальніших у цивільному процесуаль-
ному праві нашої країни. Звідси виходить що чинне цивільне 
процесуальне законодавство України потребує удосконалення 
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та створення важелів впливу для спрощення реалізації права 
на позов.  
–––––––––––––––––– 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

ЧЕРЕЗ ПОШИРЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

На сьогоднішній день варто звернути увагу на те, що для 
вирішення проблемних питань щодо поширення недостовірної 
інформації через мережу Інтернет необхідно створення нових 
важелів реагування та впливу для захист цих прав.  

Досить часто зустрічаються випадки, коли на інформа-
ційному веб-ресурсі розміщено статтю/інтерв’ю від імені осо-
би, але фактично така особа жодного інтерв’ю не давала або 
ж  інтерв’ю було, проте журналістами були взяті окремі уривки 
і від цього загальний зміст та суть позиції такої особи кардина-
льно змінилася. Щоб відновити свої права особам необхідно 
звертатися до суду. Проте перед цим необхідно з’ясувати та 
розмежувати поняття «веб-сайт» та «веб-сайт, який зареєстро-
ваний як засіб масової інформації», оскільки юридичні наслід-
ки та правове регулювання (в тому числі і при розгляді судових 
справ) для цих двох випадків відрізняється. 

Так ч. 6 ст. 277 ЦК України встановлено, що спростування 
недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини 
особи, яка її поширила. Відповідно ч.6 визначає що: «Фізична 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2947-14
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особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих 
або інших засобах масової інформації має право на відповідь, 
а  також на спростування» [1].  

Чинне законодавство не містить визначення поняття яке 
відповідає засобам масової інформації в мережі Інтернет, а та-
кож спеціального нормативно–правового акту, який би визна-
чав їх статус, порядок створення та засади діяльності. Звідси 
випливає що обов’язковою умовою діяльності в Україні засобів 
масової інформації є їх державна реєстрація (стаття 11 Закону 
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні») [2].  

Тобто, діяльність Інтернет видань як засобів масової ін-
формації можлива виключно після їх добровільної (оскільки 
обов’язкова їх реєстрація законом не визначена) державної ре-
єстрації як ЗМІ. Таким чином засобом масової інформації можна 
вважати лише видання (в тому числі і в мережі інтернет), яке 
отримало свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засо-
бу масової інформації. 

Саме тому, якщо недостовірна інформація, що порочить 
гідність, честь чи ділову репутацію, розміщена в мережі Інтер-
нет на інформаційному ресурсі, зареєстрованому в установле-
ному законом порядку як засіб масової інформації, то при розг-
ляді справи суду слід керуватися нормами, що регулюють дія-
льність засобів масової інформації. Таке роз’яснення міститься 
в п. 12 Постанови Пленуму від 27.02.2009 № 1[3]. 

Вирішуючи питання про визнання поширеної інформації 
недостовірною, необхідно визначати характер такої інформації 
та з’ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціноч-
ним судженням. Відповідно до ч. 2 ст. 471 Закону України «Про 
інформацію» оціночними судженнями, за винятком образи чи 
наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних,  
зокрема критика, оцінка дій, а також висловлювання, що 
не  можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, 
з огляду на характер використання мовних засобів, зокрема 
гіпербол, алегорій, сатири [4].  

Оціночні судження не підлягають спростуванню та дове-
денню їх правдивості. Якщо особа вважає, що оціночні суджен-
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ня або думки, поширені в засобі масової інформації, принижу-
ють її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті 
немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй ч. 1 ст. 
277 ЦК та відповідним законодавством правом на відповідь, а 
також на власне тлумачення справи [1]. 

З’ясувавши викладені вище обставини та встановивши 
наприклад, що викладена в статті інформація є фактичними 
твердженнями, а веб-сайт не зареєстрований як засіб масової 
інформації, особа, чиї права порушено, може звернутися до суду 
з позовом до журналіста або власника веб-сайту про захист  
честі, гідності та ділової репутації.  

Звертаємо вашу увагу, що особа, від імені якої поширено 
недостовірну інформацію, в такому випадку не може бути від-
повідачем. 

Якщо автор поширеної інформації невідомий або його 
особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо 
встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до 
сайта – вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, 
на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал,  
оскільки саме він створив технологічну можливість та умови 
для поширення недостовірної інформації. 

Дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані  
відповідно до положень ЦПК України в адміністратора системи 
реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського сег-
мента мережі Інтернет.  

Тобто, суд апеляційної інстанції також дійшов обґрунто-
ваного висновку, що суд першої інстанції не роз’яснив позивачу 
його право на залучення до участі у справі співвідповідачем 
власника веб-сайта, на якому розміщено зазначений інформа-
ційний матеріал, не сприяв встановленню його даних, та не 
з’ясував, чи розміщена дана інформація на інформаційному ре-
сурсі, зареєстрованому в установленому законом порядку як 
засіб масової інформації»[5]. 

Отже, як свідчить практика, за останній час саме публічні 
та громадські діячі частіше потрапляють на шпальти чи у сю-
жети ЗМІ. В гонитві за сенсацією ЗМІ наперебій намагаються 
віднайти компромат. Нажаль, не завжди встигають або не ба-
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жають перевірити зміст отриманої інформації, викладаючи її 
не впевнившись.  

Висока швидкість та суттєвий обсяг розвитку інформа-
ційного простору задають темп, який наздоганяти дуже важко. 
Наявність прогалин у законодавстві, звичаях, та, можливо, ети-
чних правилах поведінки спричиняє збільшення кількості зве-
рнень осіб за захистом своїх прав у суді та поновлення репута-
ції у примусовому порядку.  

Нині зміст ухвалених судових рішень дає підстави гово-
рити про достатньо якісний та єдиний підхід до вирішення 
спорів цієї категорії.  

Сподіваємось, розвиток захисту немайнових прав осіб  
рухатиметься далі у правильному напрямі, вістря якого буде 
спрямоване на удосконалення законодавчої бази, керівних до-
кументів, захист прав споживачів ЗМІ, а також нових зако- 
нодавчих актів, які будуть забезпечувати права фізичних 
осіб,  котрі зазнали порушення щодо гідності, честі чи ділової 
репутації через мережу Інтернет та отримуватимуть належне 
відновлення своїх прав та компенсацію за допущене проти 
них  порушення. 

 
–––––––––––––––––– 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ  
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 
Відповідно до статті 626 ЦК України, договором є домов-

леність двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 
зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Також, в 
статті 655 цього кодексу йдеться про те, що слід розумінити 
за  договором купівлі-продажу.  

Отже, за договором купівлі-продажу одна сторона (про-
давець) передає або зобов’язується передати майно (товар) 
у  власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає 
або  зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за  
нього певну грошову суму. 

Законодавець передбачив також і визначення земельної 
ділянки в статті 79 ЗК України. Земельна ділянка – це частина 
земної поверхні з установленими межами, певним місцем роз-
ташування, з визначеними щодо неї правами. 

В недалекому минулому із принципу виключної держав-
ної власності на землю випливав принцип невідчужуваності 
землі. Земля була виведена із грошово-товарного обігу, дого-
вори купівлі-продажу земельних ділянок заборонялися і як  
такі не застосовувалися.  

Орієнтація економіки на ринкові відносини призвели до 
радикальних змін у сфері права власності в  Україні, зокрема 
права приватної власності на землю і введення земельних ді-
лянок до цивільного обігу. Нині власник земельної ділянки в 
Україні має право на укладання цивільно-правових договорів у 
системі яких особливе місце посідає договір купівлі-продажу 
земельної ділянки [3]. 

Договір купівлі-продажу земельної ділянки має деякі 
особливості, які відрізняють його від інших договорів, це такі, 
як: предмет, суб’єкти, права та обов’язки сторін, підстави, умо-
ви укладання та виконання. 
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Вихідними положеннями щодо договору купівлі-продажу 
земельних ділянок є загальні засади цивільного законодавства, 
які проходять земельно-правову спеціалізацію та містять земе-
льно-правові (та деякі аграрно-правові) норми стосовно особ-
ливостей суб’єктів і об’єкта договору та його змісту [4]. 

Данний договір регулюється цивільним законодавством, 
але попри це земельним законодавство встановлено певні  
вимого щодо предмета, сторін та порядку продажу земельних 
ділянок.  

Предметом договору купівлі-продажу земельної ділянки 
може бути конкретна, індивідуально-визначена на місцевості 
земельна ділянка певної конфігурації, відповідної площі та 
правового режиму.  

Під час укладення такого договору сторони мають чітко 
вказувати місцезнаходження земельної ділянки, її  площу, ка-
дастровий номер, цільове призначення, склад угідь та її право-
вий режим [4]. 

Суб’єктами права власності на землю є: 
а) громадяни та юридичні особи – на землі приватної 

власності; 
б) територіальні громади, які реалізують це право безпо-

середньо або через органи місцевого самоврядування, – на зе-
млі комунальної власності; 

в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи 
державної влади, – на землі державної власності. 

Коло суб’єктів, які можуть бути сторонами є обмежене, 
оскільки покупцем сільськогосподарського призначення може 
бути тільки громадянин України, а не іноземці і особи без гро-
мадянства. Землі сільськогосподарського призначення, прийн-
яті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, 
протягом року підлягають відчуженню, в тому числі і за дого-
вором купівлі-продаж. 

Громадяни України, які бажають купити земельну ділян-
ку для ведення сільськогосподарського виробництва передба-
чені певні вимоги. Такий громадянин повинен мати сільського-
сподарську освіту або досвід роботи в сільському господарстві, 
займатися товарним сільськогосподарським виробництвом [3]. 
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Ще однією істотною умовою договору є ціна. Особливість 
встановлення ціни полягає у тому, що проводиться експертна 
оцінка майна. При домовленості про вартість земельної ділян-
ки, вона немає бути меншою ніж грошова оцінка експерта за 
відповідною методикою, яка затверджується Кабінетом Мініс-
трів України. 

Певні особливості властиві укладенню та виконанню до-
говору. Чинним законодавством передбачаються особливі ви-
моги щодо укладення договорів купівлі-продажу земельних 
ділянок, наприклад: на конкурсних засадах,продаж державної 
чи комунальної власності іноземним громадянам і юридичним 
особам, з мотивів суспільної необхідності та для суспільних  
потреб [3]. 

Форма договору відповідно до цивільного законодавства, 
щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки укладається 
у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. 

Отже, договір купівлі-продажу земельної ділянки – це до-
говір, який має свій особливий предмет, суб’єктний склад, пев-
ні особливості ціни та певні властивості укладання та вико-
нання договору.  

Цивільний та Земельний кодекси, встановлюють особли-
вості купівлі-продажу земельної ділянки та визначають основ-
ні права та обов’язки сторін договору. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
ЖИТЛОВОГО ПРАВА 

 
Житло в житті кожної людини в будь-яку історичну епо-

ху було важливим елементом життєдіяльності, адже забезпе-
чувало задоволення фізіологічних потреб у захисті від небез-
печного оточуючого середовища. З іншого боку, житло було 
статусним об’єктом: сильніший та більш забезпечений мав 
краще житло. Вивчення будь-якого питання треба починати із 
ознайомленням з його історією, процесом становлення та роз-
витку. Адже, правильне розуміння будь-якого соціального 
явища неможливе без пізнання його історичних коренів, тобто 
того, в  яких умовах це явище виникло, як воно розвивалося 
і  яким стало на сьогодні. На разі в умовах розвитку суспільства, 
розроблення нового Житлового кодексу України, дослідження 
історичних етапів розвитку житлового законодавства є ак- 
туальним та своєчасним. Коли ж виникло житлове право? 
З  моменту появи житла як людського помешкання? Чи з  
моменту правового закріплення даного права?  

Більшість учених стоять на позиції, що житлове право 
виникло в кінці XIX ст. – на початку XX ст., аргументуючи це 
тим, що до цього періоду норми житла носили безсистемний 
характер. Інші науковці вважають, що основи житлового права 
були закладені ще у римському праві [1, с. 3]. 

На мою думку, говорити про історію виникнення і стано-
влення будь-якого права можна лише опираючись на джерела. 
У широкому значенні джерело права – це пам’ятки історії, літо-
писи, судові рішення та звичаї, що існували історично та мали 
значення чинного права й визначали основні напрями станов-
лення права конкретної держави [2, с. 27]. 

Історія розвитку правових положень, спрямованих на ре-
гулювання житлових відносин поділяється на декілька періодів.  

Перший період – додержавний (до VI ст.). Першим джере-
лом, де згадувалися основи житлового права, були Дигести Юс-
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тиніана (книга II, Титул IV, п. 18). Таким чином, саме у римсь-
кому праві було закладено основи правового регулювання та-
кого майнового об’єкта, як житловий будинок, а також основи 
охорони недоторканності прав на житло [3, с.32-33]. 

Другий період – Київської Русі (VI – початок XII ст.). Зна-
менною подією того часу було прийняття Ярославом Мудрим 
юридичного кодексу, що склався на підставі звичаєвого права – 
«Руської правди», де, зокрема, регламентувалося право власно-
сті і успадковування землі [4, с. 47]. Слід відзначити, що в пері-
од Київської Русі відносини щодо реалізації громадянами права 
на житло регулювалися соціальними нормами. 

Третій період – політичної феодальної роздробленості 
держави (XII –перша половина XVII ст.). Згодом на українських 
землях панувало польське та литовське право, яким регулюва-
лися, зокрема, і відносини щодо житла. Право того часу давало 
змогу власникам нерухомості розпоряджатися ними на влас-
ний розсуд [5]. 

Четвертий період – української національної держави 
(друга половина XVII – початок XIX ст.). У період гетьманської 
України суспільні відносини, у тому числі й щодо житла, регу-
люються нормами звичаєвого права, а також козацьким та це-
рковним правом. Однак провідне місце в регулюванні відносин 
посідало писане право – нормативно-правові акти гетьманської 
та місцевої воєнно-адміністративної влади [5]. 

П’ятий період – радянський (1917–1990 рр.). Протягом 
багатьох років і до проголошення незалежності України на  
території України регулювання житлових відносин здійс- 
нюється нормами права Російської імперії чи, відповідно, СРСР. 
На початку ХХ ст. засади цивільної свободи законодавчо закрі-
пилися в  царському Маніфесті «Про удосконалення держав- 
ного порядку», «Основних державних законах Російської імпе-
рії», де закріплено, зокрема, право особи на недоторканність 
житла  [5]. 

Шостий період – теперішній час (з 1990 р. до сьогодні). 
На  сучасному етапі розвитку житлове законодавство набуває 
особливого значення і реалізується в нормативно-правових 
актах житлового права України. Визначальним серед цих актів 
є Житловий кодекс, прийнятий Верховною Радою Української 
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РСР 30 червня 1983 року і визначає структуру житлового права 
й досі, хоча й не відповідає сучасній ситуації та потребам суспі-
льства побудови ринкової економіки. 

З наведеного можна зробити висновок, що історія житло-
вого права – це напрямок науки, що вивчає різноманітні джерела 
про минуле для того, щоб встановити послідовність подій, істо-
ричний процес, об’єктивність о фактів і зробити висновки відно-
сно формування житлових фондів та причин житлової потреби, 
шляхи її вирішення. Житлове право пройшло декілька етапів 
історичного розвитку, що потребує вивчення, для використання 
історичного досвіду б реформі українського житлового права. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

«КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ» 
 

Створення «конвертаційних центрів» (КЦ) та легалізація 
(відмивання) грошових коштів або іншого майна, здобутого 
злочинним шляхом, є необхідною умовою існування та розвит-
ку більшості «тіньових» кримінальних економічних структур. 
Легалізація за своєю суттю – це діяльність по виведенню  

http://westudents.com.ua/
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«брудних» грошових коштів з тіньової сфери економіки і роз-
міщення (інтеграція) їх у сферу законного обігу за допомогою 
фінансових операцій та використання мережі фіктивних фірм, 
які входять до складу так званих «конвертаційних центрів».  

Основною ознакою незаконної діяльності з конвертації 
коштів є створення фіктивних фірм (ст. 205 КК України).  
У літературі це явище давно описано як «фірми одноденки» 
[1,  с. 23-24]. Назв їх багато: окрім «одноденок» їх часто звуть 
також «фасадними», «метеликами», «порожніми», «фантома-
ми». Є і інші назви в яких вказується на прояви фіктивності. 
Однак, сутність не у назві. Важливо розуміти, що по-перше, ці 
компанії не створюються з метою займатися забороненими або 
незаконними видами діяльності; по-друге, вони можуть ство-
рюватись в процесі проходження повної державної реєстрації. 
І  тільки потім виявляються ознаки фіктивності. 

Серед ознак фіктивності фірм, на наш погляд, можуть  
бути:  

1) заснування фірми за допомогою нелегальних методів;  
2) придбання вже існуючої;  
3) уникнення постановки на податковий облік при наяв-

ності печатки та рахунку у банку;  
4) відсутність відомостей про здійснення діяльності як 

суб’єкта господарювання;  
5) неможливість визначити місцезнаходження співробіт-

ників або характеру їх діяльності;  
6) невідповідність оборотів по рахункам сумам податко-

вих платежів;  
7) поєднання в одній особі засновника, керівника і голо-

вного бухгалтера фірми.  
Зазначимо, що методика виявлення ознак фіктивних 

фірм різниться в залежності від напрямків злочинної діяльнос-
ті (експорт-імпорт товарів та послуг, відшкодування податку 
на додану вартість, «офшорна» діяльність та ін.). 

Фіктивне підприємництво є структурним елементом КЦ. 
Отже, «Конвертаційний центр» являє собою мережу зареєстро-
ваних у встановленому законом порядку підприємств, створе-
них організованими злочинними групами не для заняття ста-
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тутною підприємницькою діяльністю, а для проведення тіньо-
вих фінансово-господарських операцій, зокрема, для незакон-
ної конвертації гривні у вільно конвертовану валюту. Через 
рахунки таких фіктивних структур в Україні щорічно в закор-
донні банки переводилися мільйони доларів США. Усе частіше 
створюються КЦ, які працюють з національною валютою та 
займаються переведенням безготівкових коштів в готівкові 
і  навпаки. Фіктивні підприємства використовуються або з ме-
тою концентрації незаконно отриманих грошових коштів 
або  операцій з коштами, що були отримані законним шляхом, 
але приховуються від оподаткування. Серед нових способів 
отримання готівки з рахунків фіктивних фірм – є використання 
карткових рахунків фізичних осіб. 

Комерційні банки є невід’ємною складовою КЦ у схемах 
легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. 
Практично, безпосередня участь банківських установ у ланцю-
гу злочинного збагачення полягає у наступних діях по підгото-
вці, скоєнні та прихованні злочинів: 

– забезпечення зовнішньоекономічних контрактів фік-
тивних підприємницьких структур валютними коштами, лега-
льно отримуваними через уповноважені банки; 

– використання лоро-рахунків для перерахування гро-
шей і купівлі іноземної валюти; 

– переведення безготівкових коштів в готівку з викори-
станням фіктивних фірм. Використовують наступні фінансові 
інструменти: рахунки фізичних осіб, лоро-рахунки, система 
електронних розрахунків, вексельну форма розрахунків тощо 
[1, с. 71]. 

Розподіл ролей між учасниками групи визначається зага-
льними задумами учасників центру «конвертації». У структурі 
конвертаційного центру, виділяються: керівництво, диспетчер, 
дилери, юристи та особи, що здійснюють прикриття злочинної 
діяльності та заходи безпеки [2, с. 54–55].  

Керівництво конвертаційних центрів здійснюють особи, 
які знайомі із порядком здійснення банківських розрахунків, 
веденням підприємницької діяльності та бухгалтерським облі-
ком. Як правило, роль керівників конвертаційних центрів, ви-
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конують посадові особи банківських установ. Управління  
діяльністю даної структури здійснюється через мережу «диле-
рів» і «диспетчера». 
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МІЖНАРОДНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Корупція, як системний негативний соціальний феномен, 
розвивається в руслі загальних закономірностей еволюції соці-
ально-економічних та публічно-політичних явищ. Узагальнен-
ня міжнародної практики протидії корупції дозволяє система-
тизувати засоби формування та реалізації антикорупційної по-
літики на наднаціональному рівні на наступні групи: 

Проведення міжнародних конференцій та самітів з пи-
тань протидії корупції. Перша міжнародна конференція з пи-
тань боротьби з організованою злочинністю і корупцією відбу-
лася у 1982 р. у Вашингтоні.  

З того часу з інтервалом у два-три роки такі форуми про-
водяться систематично. Найбільш важливими є: Міжнародний 
семінар під егідою ООН з проблем корупції у сфері державного 
управління (1989 р., Гаага); IX Конгрес ООН в Каїрі 1995 р., на 
якому боротьба з корупцією була однією з основних тем; Сим-
позіум (1996 р., Париж), де обговорювався комплекс проблем 
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подолання корупції; VII Міжнародна конференція проти коруп-
ції (1997 р., Ліма, Перу), в якій взяли участь 93 країни (у тому 
числі Україна); IX Міжнародна Антикорупційна Конференція 
(1999 р., ПАР), на якій було визнано корупцію найбільш нега-
тивною спадщиною XX століття [1, с. 104–105].  

Прийняття міжнародних нормативних документів. Знач-
ну увагу проблемі корупції приділяє Організація Об’єднаних 
Націй. ООН визнала міжнародний характер проблеми корупції 
і  намагається знайти загальноприйнятні форми і методи по-
долання цього явища. Свої рішення й рекомендації з питань 
протидії корупційним проявам ООН закріплює у формі резолю-
цій, декларацій та конвенцій. 

Так, в резолюції «Корупція в сфері державного управлін-
ня» (1990) зазначалося, що «проблеми корупції в державній 
адміністрації носять загальний характер і що, хоча вони нада-
ють особливо згубний вплив на країни з уразливою економі-
кою, цей вплив відчувається у всьому світі».  

У 1996 р. з’явилася резолюція «Боротьба з корупцією», 
яка закликала уважно розглянути проблеми, пов’язані з міжна-
родними аспектами корупції, особливо щодо міжнародної еко-
номічної діяльності, здійснюваної корпоративними органі- 
заціями [2, с. 122–125].  

В цьому ж році була прийнята декларація ООН «Про бо-
ротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерцій-
них операціях».  

Конвенція ООН проти корупції (UNCAC) є першим глоба-
льним інструментом в галузі протидії корупції. Вона була при-
йнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 58/4 від 31 груд-
ня 2003 р. і набула чинності 14 грудня 2005 р. Нині учасниками 
Конвенції є 122 держави.  

Зазначена Конвенція містить 71 статтю та визначає клю-
чові засади здійснення державами-учасницями політики у сфе-
рі запобігання та протидії корупції [3]. 

Створення наднаціональних об’єднань та інститутів 
протидії корупції. В рамках Європейського Союзу успішно фун-
кціонує Європейське управління з питань запобігання зловжи-
ванням та шахрайству (The European Fraud Prevention Office, 
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OLAF). Забезпечення фінансової безпеки ЄС стало основним 
стимулом створення OLAF як незалежної служби з виявлення 
«сумнівних», шахрайських фінансових операцій, які по суті 
є  корупційними.  

На основі Рішення Ради ЄС від 28 лютого 2002 р. «Про 
створення Євроюст з метою посилення боротьби з тяжкою 
злочинністю» виник ще один наднаціональний орган у сфері 
координації антикримінального співробітництва держав-членів 
(The European Union’s Judicial Cooperation Unit, EUROJUST). 
У  2004 р. під час установчої церемонії Євроюсту Міністр юсти-
ції Нідерландів прямо заявив, що створювана європейська  
правоохоронна структура буде володіти спеціальною компете-
нцією щодо справ про транскордонні кримінальні правопору-
шення, залишаючи інші злочини в компетенції національних 
судів [4, с. 21]. 

Отже, постійне зростання корупційних практик у світі 
змусило світове співтовариство шукати адекватних заходів 
протидії досліджуваному негативному явищу. Вказані заходи 
можна об’єднати у три блоки, які були вказані вище. Системне 
використання усіх цих заходів створює необхідні нормативні, 
інституційні та процесуальні умови для ефективного запобі-
гання та боротьби з корупційними проявами на наднаціональ-
ному рівні. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК  
ТА СТЕРЕОТИПІВ НА МІЖОСОБИСТІСНЕ  

СПІЛКУВАННЯ 
 

При дослідженні особистості в соціальній психології най-
важливіше місце займає проблема соціальної установки. Якщо 
процес соціалізації пояснює, яким чином особистість засвоює 
соціальний досвід і разом з тим активно відтворює його, то  
формування соціальних установок особистості відповідає на 
питання: як засвоєний соціальний досвід переломлений особи-
стістю і конкретно проявляє себе в її діях і вчинках? Тільки за 
умови вивчення цього механізму можна вирішити питання про 
те, чому ж конкретно регулюється поведінка і діяльність лю-
дини. Для того щоб зрозуміти, що передує розгортанню реаль-
ної дії, необхідно перш за все проаналізувати потреби і мотиви, 
які спонукають особистість до діяльності. У загальній теорії 
особистості якраз і розглядається співвідношення потреб і мо-
тивів для з’ясування внутрішнього механізму, який спонукає 
до дії. Однак при цьому залишається ще не ясним, ніж визначе-
но сам вибір мотиву.  

Це питання має дві сторони: чому люди в певних ситуа- 
ціях роблять так чи інакше? І чим вони керуються, коли виби-
рають саме цей мотив? Поняття, яке певною мірою пояснює 
вибір мотиву, є поняття соціальної установки [2, с. 97–98]. 

Соціальна установка – детермінована минулим досвідом 
психологічна готовність індивіда до певної поведінки стосовно 
конкретних об’єктів, до вироблення його суб’єктивних орієн-
тацій як члена групи (суспільства) щодо соціальних цінностей, 
об’єктів тощо [1, с. 124]. 

На перший погляд, можна сказати що соціальні установ-
ки сталі і рідко змінюються. Але, насправді, часто бувало, що 
установки змінюються. Чи то під впливом суспільства, чи то під 
впливом спілкування, чи то під впливом поведінкових реакцій. 
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З чим пов’язані такі зміни? Зміна установки зазвичай має на 
меті додати знання, змінити ставлення, показати наслідки змі-
ни поглядів, думок і т. п. Установки більш успішно міняються 
через зміну ставлення, що досягається, наприклад, навіюван-
ням. Під гіпнозом змінені установки приймають вид твердих 
переконань. На формування установки впливають батьки (ва-
жливо схожість настанови батьків і дітей по відношенню до 
соціально значущих об’єктах) та авторитетні особистості, а та-
кож засоби масової комунікації [4, c. 163–164].  

Стереотипи є одним з видів соціальної установки, знання 
про людей, накопичені як в особистому досвіді спілкування, 
так і з інших джерел, узагальнюються і закріплюються у свідо-
мості людей у вигляді стійких уявлень – стереотипів. Вони до-
сить широко використовуються людиною при оцінці людей, бо 
спрощують, полегшують процес пізнання. Термін «соціальний 
стереотип» введено в соціальну психологію У. Липпманом для 
позначення упереджених думок і уявлень. Таким чином, мова 
йде, перш за все, про оцінні стереотипи, а не про поведінкові 
звички. Соціальні стереотипи чинять значний вплив, коли вони 
сильні, коли судять про невідомих індивідуумів і коли форму-
ють політику стосовно цілих груп. Установки, стереотипи,  
різноманітні норми визначають значну частину поведінки, 
придають форму нашому ставленню до певного явища, події. 
Нещодавні дослідження показують, що стереотипи, які поля-
гають в основі забобонів, є побічним продуктом нашого мис-
лення – засобом спрощення навколишнього світу. Розподіл 
людей на категорії збільшує одноманітність усередині групи 
і  відмінності між групами [5, с. 13–15]. 

Причини виникнення таких стереотипів – загальна, тен-
денція до спрощення ігнорування відмінностей. Вони виступа-
ють як регулятори соціальних взаємин. Їх відрізняє економія 
мислення, «захист» (виправдання своєї поведінки), задоволен-
ня агресивних тенденцій, спосіб виходу напруги [4, с. 166].  

Якщо узагальнити вище сказане, то ми отримаємо насту-
пну інформацію: соціальні установки і стереотипи впливають 
на суспільство, змінюють його, але без негативних наслідків. 
У  такому випадку, як трактувати парадокс Ла-П’єра, який був 
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виявлений американським дослідником Річардом Ла П’єром 
в  1933 році в ході нескладного, хоча і досить тривалого експе-
рименту (процедура дослідження зайняла кілька місяців)? 
Адже суть парадоксу полягає саме у невідповідності або, при-
наймні, значної розбіжності реальних дій людини і проголошу-
ваних ним установок, цінностей, намірів і т.п. 

Проаналізувавши справжню суть соціальних установок 
і  стереотипів та результати феномену Ла-П’єра, ми отримаємо 
наступні практичні висновки:  

‒ не важливо, яка складена чи задекларована про люди-
ну характеристика, адже навіть найбільш точна інформація, 
не  дасть стовідсоткової гарантії, що в ситуаціях реального 
життя людина поведеться відповідно до них. 

‒ якщо ми хочемо отримати від когось позитивну відпо-
відь, стосовно вашого прохання, то просити людину потрібно 
при особистій зустрічі, адже, відповідно до феномена Ла-П’єра, 
ймовірність отримати відмову при проханні по телефону чи 
повідомленням набагато більша. 

Відтак, з урахуванням зазначеного, не можна точно стве-
рджувати, що вплив соціальних установок та стереотипів на 
міжособистісну поведінку відбувається тільки негативний чи, 
навпаки, тільки позитивний.  

Однак, він здійснюється кожного разу, як тільки відбува-
ється міжособистісна взаємодія, адже, як ми визначили, уста-
новки, стереотипи, різноманітні норми визначають значну  
частину поведінки людини, придають форму нашому ставлен-
ню до певного явища чи події, засобом спрощення навколиш-
нього світу. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ  

ГРОМАДСЬКОСТІ ДО СПІВПРАЦІ З ПОЛІЦІЄЮ 
 

Неабиякий інтерес становить зарубіжний досвід участі 
громадськості в правоохоронній та правозахисній діяльності та 
його адаптація в Україні. Загальноприйнятою є думка, що полі-
ція потребує допомоги населення, але іноді саме громадяни, 
котрі стали свідками правопорушення або знають про запла-
нований злочин, можуть надати представникам органів Націо-
нальної поліції цінну допомогу у справі підтримання правопо-
рядку на конкретній території. Не випадково в більшості країн 
наголос у правоохоронній та правозахисній діяльності органів 
державного управління робиться на запобіганні злочинам та 
іншим правопорушенням за допомогою громадськості.  

Загальновідомо, що в Японії рівень злочинності доволі 
низький. Це пов’язано з особливостями менталітету, високим 
рівнем самосвідомості та громадської відповідальності більшо-
сті соціуму, а також належним рівнем організації взаємодії на-
селення й поліції.  

На кожній поліцейській дільниці функціонують відділен-
ня Асоціації запобігання злочинності, членом якої може стати 
кожний громадянин. Цікаво, що до асоціації входять не тільки 
пересічні громадяни, які бажають співпрацювати з органами 
правопорядку, а й об’єднання осіб за професіями, представники 
котрих частіше за інших стають жертвами злочинних посягань 
(водії громадського транспорту, працівники банківської сфери, 
торговельних мереж, листоноші та інші). Члени асоціації доб-
ровільно вносять кошти на її розвиток. Повсюдно створено 
своєрідні контактні пункти, до яких може прийти будь-який 
громадянин і отримати необхідну консультацію чи дієву допо-
могу. Працівники пунктів контакту тісно співпрацюють із пер-
соналом правоохоронних органів, особливо в разі скоєння зло-
чину чи розшуку зниклої особи [1]. 
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Значної уваги заслуговує вивчення практики створення 
у  Великій Британії, Франції, Німеччині, США різноманітних за-
гальнонаціональних програм, спрямованих на дієву співпрацю 
населення й органів правопорядку. Так, у багатьох європейсь-
ких країнах діє громадська організація «Зупини злочинця», яка 
допомагає поліції в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні на-
лежного стану правопорядку в регіонах, проведенні профілак-
тичної, превентивної, виховної, консультативної роботи. Відді-
лення цієї громадської організації розташовані на території 
поліцейських дільниць, що значно поліпшує співпрацю членів 
організації з працівниками правоохоронних органів [1]. 

Більше 20 років у Сполучених Штатах Америки почали 
створювати добровільні групи по боротьбі зі злочинністю, які 
діють практично по всій країні. Форми участі громадян США в 
допомозі поліції багато – від добровільних помічників шерифів 
в сільської місцевості, до спеціальних громадських формувань 
в  великих містах. Міські добровольці звуться «Поліцейський 
резерв» і мають форму яка схожа на поліцейську, яка відрізня-
ється тільки «жетоном», і вони не мають при собі зброю. При 
цьому усі інші спецзасоби при них. Особливо гармонійно впи-
сані громадські помічники в правоохоронну структуру в місці 
Нью-Йорк. Сама правоохоронна система цього міста дуже скла-
дна, але в сукупності роботи усіх служб вона дуже ефективна! 
Там громадян які приймають участь в охороні громадського 
порядку звуть – «Допоміжною поліцією». Вони мають свій штаб 
якій підпорядкований управлінню поліції міста, і виїжджають 
на патрулювання на поліційних автівках. 

Патрульно-постова служба поліції є найчисельнішої слу-
жбою поліції США: тут зайнято близько 60-75% усього особо-
вого складу поліції. Першочерговим завданням патрульно-
постової служби є підтримання громадського порядку, яке до-
сягається шляхом виконання конкретних обов’язків: забезпе-
чення порядку під час проведення мітингів, конференцій, де-
монстрацій, спортивних заходів, забастовок; регулювання руху 
транспорту та пішоходів; забезпечення виконання постанов 
місцевих властей; надання допомоги хворим; охорона приват-
ної власності громадян; надання допомоги місцевим властям 
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під час ліквідації наслідків стихійних лих; контроль за техніч-
ним станом доріг та будинків; контроль за дотриманням норм 
санітарії та ветеринарних приписів тощо[2]. 

За умов сучасного реформування правоохоронних орга-
нів України досить корисним може стати досвід поліції Феде-
ративної Республіки Німеччини, оскільки в усьому світі німе-
цька поліція визнається еталоном організації та практичної 
діяльності.  

До повноважень поліції земель у сфері забезпечення пра-
вопорядку та безпеки громадян можна віднести: попередження 
та боротьбу зі злочинами та правопорушеннями; здійснення 
охорони громадського порядку, здійснення контролю за безпе-
кою дорожнього руху та судноплавства на водних шляхах; роз-
робку та проведення заходів із підготовки молодих працівни-
ків до служби у підрозділах поліції, а також підвищення квалі-
фікації працівників, інформаційне та технічне забезпечення 
підлеглих підрозділів з метою більш якісної охорони громадсь-
кого порядку тощо [3].  

У Німеччині досить тривалий час першочерговим за-
вданням поліції постає цілеспрямована робота поліцейських 
формувань з громадськістю, орієнтована на самозахист [4].  
Змістом такої роботи є консультування населення, як за допо-
могою технічних засобів захистити своє майно, як завдяки пра-
вильним діям не стати жертвою злочину тощо. 

Наступна країна, досвід якої щодо охорони громадського 
порядку, у роботі вважається за необхідне розглянути, це Ве-
ликобританія.  

Добровольці заступають на охорону громадського по-
рядку вже понад 200 років – це так звані «Спеціальні констеб-
лі», Вони нічим не відрізняються від поліцейських, але не ма-
ють при собі зброю, і працюють не більше 6 годин на тиждень. 
Колись «спеціальним констеблем» був навіть майбутній фран-
цузький Імператор, коли вчився в Британії. У цій країні усі по-
ліцейські формування поділяються на дві категорії: загальні та 
спеціалізовані поліцейські сили [5].  

До загальних поліцейських сил відносяться поліцейські 
формування графств, міських поселень, столична лондонська 
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поліція, поліція лондонського Сіті, об’єднані поліцейські фор-
мування.  

До складу спеціалізованих поліцейських сил входить по-
ліція національного управління атомної енергетики, міністерс-
тва оборони, транспортна поліція, паркова поліція, поліція ци-
вільної авіації, портів та доків країни [3]. 

Таким чином, аналізуючи досвід залучення громадськос-
ті до забезпечення публічної безпеки і правопорядку в різних 
країнах можна відзначити, що існує велика кількість варіантів 
ефективного здійснення охорони правопорядку. Усі варіанти 
необхідно більш ретельно розглянути, визначити найбільш 
результативні та спробувати впровадити їх у національну пра-
воохоронну діяльність проте, слід обов’язково врахувати ті 
умови, за яких функціонують підрозділи поліції у розвинутих 
зарубіжних країнах (наприклад, рівень технічного забезпечен-
ня, розміри фінансування державою заходів, що здійснюються 
поліцією).  

Процес реформування органів внутрішніх справ України 
повинен бути обумовлений створенням не тільки відповідних 
правових та політичних, але й економічних та соціальних умов. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ  

ЯК СКЛАДОВА  
СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ 

 
Відповідно до Конституції 1996 року, Україна, є суверен-

на і незалежна, демократична, соціальна, правова держава 

(ст.  1), суверенітет України поширюється на всю її територію 

(ст. 2), захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є най- 

важливішими функціями держави, справою всього українсько-

го народу (ст. 17) [1].  

Суверенітет характеризує взаємовідносини державної 

влади з іншими суб’єктами влади як у середині країни, так 

і  за  її межами, є необхідною політичною і юридичною озна- 

кою держави та становить важливу засаду конституційного 

ладу  України. 

У Декларації про державний суверенітет України від 

16  липня 1990 р. зазначені такі ознаки державного сувере- 

нітету  України: 

1) верховенство – відсутність іншої більш високої су- 

спільної влади на території країни: державна влада може  

скасувати, визнати недійсним будь-який прояв усякої іншої 

суспільної влади; 

2) самостійність – можливість самостійно приймати рі-

шення усередині країни і ззовні за дотримання норм націона-

льного та міжнародного права; 

3) повнота – поширення державної влади на всі сфери 

державного життя, на все населення і громадські організації 

країни; 

4) неподільність влади держави в межах її території – од-

ноособовість влади в цілому і лише функціональний її поділ 



- 342 - 

на  гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову; безпосереднє 

здійснення владних велінь по їх каналах; 

5) незалежність у зовнішніх відносинах – можливість са-
мостійно приймати рішення ззовні країни за дотримання норм 
міжнародного права і поважання суверенітету інших країн; 

6) рівноправність у зовнішніх відносинах – наявність 
у  міжнародних відносинах таких прав і обов’язків, як й у інших 
країн [2]. 

До зазначених ознак суверенітету слід додати невідчужу-
ваність – неможливість довільної відчуженості легітимної 
та  легальної влади, лише наявність закріпленої законом  
можливості делегувати суверенні права держави органам міс-
цевого самоврядування (в унітарній державі), суб’єктам феде-
рації та органам місцевого самоврядування (у федеративній 
державі).  

У Конституції України проголошується: «Суверенітет 
України поширюється на всю її територію» (ст. 2). Ст. 5 визнає 
народ носієм і єдиним джерелом влади; ст. 9 передбачає, 
що  міжнародні договори можуть вважатися частиною націо-
нального законодавства лише після їх ратифікації Верховною 
Радою України; ст. 17 прямо забороняє розташування іно- 
земних військових баз на території України; ст. 17, ч. 1, ст. 65, 
ч.  1, ст. 79, п.  23, ст. 85, ч. 2, ст. 102, ч. 3, ст. 104, п. 1 ст. 116  
визначають роль і обов’язки народу і вищих органів держав- 
ної влади України в забезпеченні її суверенітету і незалеж- 
ності, і, нарешті, ч. 1 ст. 157 забороняє внесення змін до  
Конституції України, якщо вони спрямованні на ліквідацію  
незалежності України Декларації про державний суверенітет 
України [2]. 

Отже, як зазначив український конституціоналіст 
В. В.  Кравченко, державний суверенітет характеризує повноту 
законодавчої, виконавчої та судової влади держави на її тери-
торії, що виключає наявність будь-якої конкуруючої влади, 
а  також не підпорядкованість держави владі іншої держави 
у  сфері міжнародного спілкування [3, с. 95]. 

Конституційно-правовими ознаками України як суверен-
ної держави є: єдиний конституційний простір, громадянство, 
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єдина грошово-кредитна система, національні Збройні Сили, 
міжнародна правосуб’єктність, офіційний статус державної  
мови, державні символи та територіальна цілісність.  

Територіальна цілісність є однією з найважливіших 
ознак України, як суверенної держави. Кожна суверенна держа-
ва має свою державну територію.  

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Конституції України суверенітет 
України поширюється на всю її територію [1].  

Складниками державної території України є її суходіл, 
води, надра під ними та відповідний повітряний простір. Деякі 
суверенні права Україна здійснює також і в межах територій 
зі  змішаним правовим режимом (континентальний шельф і 
економічна  зона). 

Державна територія України в межах існуючого кордону 
є цілісною і недоторканною (ч. 3 ст. 2 Конституції України).  
Цілісність державної території України полягає в забороні 
її  насильницького  поділу.  

Недоторканність державної території України означає те, 
що всі інші держави зобов’язані утримуватися від будь-яких 
зазіхань на територію України відповідно до загальновизнаних 
принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН та 
в  інших міжнародних договорах. 

Згідно з ч. 1 ст. 17 Конституції України захист сувере- 
нітету і територіальної цілісності України є однією з най- 
важливіших функцій держави, справою всього Українського 
народу [1]. 

Щодо самого поняття «територіальна цілісність», то 
тут  існує декілька основних підходів. Так, свого часу, українсь-
кі дослідники Ю. М. Тодика та В. С. Журавський зазначали, що 
цілісність означає заборону насильницького поділу території 
держави.  

При цьому вони пов’язували її із недоторканністю дер-
жавної території, під якою розуміють обов’язок інших держав 
утримуватися від будь-яких зазіхань на територію суверенної 
держави [4, с. 167].  

Своєю чергою, Р. М. Кочкаров зазначає, що категорія «те-

риторіальна цілісність» включає поняття «суверенітет народу, 
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що проживає на території цієї держави, і є господарем своєї  

території, і ніхто крім нього не має права розпоряджа- 

тися нею».  

При цьому він розглядає територіальну цілісність як 
принцип, що гарантує територіальне верховенство держави від 

зазіхань ззовні.  

Те, що територіальна цілісність виступає умовою існу-
вання держави, як системи, вираженням всіх інших її ознак,  

зазначає А. А. Чинчиков. 

Таким чином можна зробити висновок, що суверенітет 

і  територіальна цілісність мають ключове значення для життя 
і діяльності будь-якої держави, так як складають його основу, 

без якої держава не може існувати.  

При цьому територіальна цілісність держави визначаєть-
ся здатністю держави зберігати свою територію в межах існую-

чих кордонів, встановлених міжнародним правом, протидіяти 

зовнішнім і внутрішнім загрозам, спрямованим на їх зміну, за-
безпечувати цілісність як державної, так і національної тери-

торії, в межах якої дана нація історично склалася і розвивалася 

як соціальна спільність, а також, захищати єдність, верховенст-

во і незалежність державної влади.  
У свою чергу, суверенітет – це одна з істотних ознак дер-

жави, її можливість повноправно здійснювати внутрішньо та 

зовнішньополітичні справи, не допускати втручання в свою 

діяльність іноземних держав та інших внутрішньодержавних 

сил  (організацій).  
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ  

ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ  

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ 
 

В умовах побудови правової держави підвищення ефективності 
правового регулювання різноманітних соціальних зв’язків на-
буває особливої актуальності. Зростає необхідність вдоскона-
лення правового впливу на поведінку людей, підвищення їх 
правосвідомості. В демократичному суспільстві головне за-
вдання державної влади, зокрема виконавчої, – забезпечення 
прав і свобод громадян. Так, стаття 3 Конституції України про-
голошує, що: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціа-
льною цінністю.  
Права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає за свою діяльність. 
Утвердження і безпека прав і свобод людини є  головним 
обов’язком держави»[1]. 

В той же час досягнення високого рівня дисципліни і за-
конності неможливо без законослухняної поведінки громадян, 
покращання якості та ефективності роботи правоохоронних 
органів. Ухилення від виконання обов’язків, закріплених в за-
коні, передбачає адекватне реагування держави, у тому числі, 
застосування заходів адміністративного примусу.  

Застосування заходів державного примусу за будь-які 
протиправні діяння завжди привертало увагу суспільства, соці-
альних груп, так, як воно більше всього торкається інтересів 
людей, їх об’єднань. Одним з найбільш серйозних втручань 
з  боку правоохоронних органів в життєдіяльність громадян 
являється застосування до них спеціальних засобів адміністра-
тивного припинення. В зв’язку з цим питання застосування 
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спеціальних засобів адміністративного припинення є предме-
том адміністративно-правового регулювання та реалізації ор-
ганами держави. 

Підвищена увага до цієї проблеми обумовлюється також 
і  можливістю помилок, свавілля, потурання державних органів 
чи посадових осіб, що уповноважені застосовувати заходи при-
мусу. Для ілюстрації загальної картини з цього приводу можна 
привести такий приклад, що в 2011 році судами України задо-
волено 96% позовів і скарг про захист порушених прав грома-
дян і юридичних осіб [2]. 

Необхідно звернути увагу на те, що криміногенна обста-
новка залишається складною. Продовжує збільшуватись інтен-
сивність злочинної агресії, насильницьких посягань на життя 
і  здоров’я людей.  

Понад тисячі їх стали жертвами вбивств, більше тисячі 
одержали тяжкі тілесні ушкодження. Тільки за минулий рік 
загинуло більше 70 правоохоронців [3]. Деякі з  них при пося-
ганні на їх життя невміло застосовували спеціальні засоби, або 
в необхідній момент не застосовували їх зовсім. А тому питання 
підвищення ефективності застосування спеціальних засобів 
працівниками органів внутрішніх справ, вдосконалення меха-
нізму адміністративно-правового регулювання цієї групи пра-
вовідносин набуває значної актуальності. 

Опитування працівників поліції окремого батальйону па-
трульно-постової служби поліції управління міністерства внут-
рішніх справ в Львівській області свідчить: 95,7% працівників 
стверджують, що відбувається зростання злісної непокори 
правопорушників законним вимогам працівників поліції, а 
85,3% – фізичного опору під час їх затримання. В умовах, які 
склалися дуже гостро стоїть питання підвищення рівня профе-
сійної підготовки особового складу поліції по тактико-
спеціальній, бойовій підготовці, особливо в частині застосу-
вання заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї, спеціаль-
них засобів адміністративного припинення, підвищення рівня 
технічного забезпечення поліції для боротьби з різновидами 
правопорушень. Практика свідчить, що в більшості випадків у 
особового складу органів внутрішніх справ відсутні необхідні 
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навички по застосуванню спеціальних засобів адміністратив-
ного припинення.  

В існуючій в Україні нормативній базі [4; 5], які регла- 
ментують особливості застосування спеціальних засобів адмі-
ністративного припинення, що дозволяють рішуче припиняти 
порушення законності є деякі недоліки, а саме в механізмі ад-
міністративно-правового регулювання, наприклад: не визна-
чені окремо засоби кримінального чи адміністративного при-
пинення з урахуванням їх можливостей і законодавчим закріп-
ленням, не визначено на законодавчому рівні, що мається на 
увазі під термінами «виключні випадки», «інші антигромадські 
діяння», не зрозуміло як і ким визначається інтенсивність за-
стосування спеціальних засобів при забезпеченні спеціальних 
операцій, не визначені випадки, коли при проведенні спеціаль-
них операцій забороняється застосування тих чи інших спеціа-
льних засобів, відсутні методичні рекомендації, типові розроб-
ки, посібники для командирів підрозділів патрульно-постової 
служби, командирів спеціальних підрозділів поліції по підгото-
вці особового складу до застосування спеціальних засобів при 
охороні громадського порядку, та в ході вирішення оператив-
них завдань [6]. 

Без врегулювання питання розробки ефективного меха-
нізму стримувань і противаг у сфері застосування сили пред-
ставниками органів виконавчої влади до громадян неможлива 
успішна побудова правового суспільства, в якому життя, честь, 
гідність людини (як проголошує Конституція України) визна-
чається найвищою соціальною цінністю і буде існувати не 
тільки на папері. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СВІТІ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД 
 

Україна на конституційному рівні визнана демократич-
ною та правовою державою, діяльність якої спрямована на 
утвердження прав і свобод людини та громадянина [1]. 

Сучасні трансформаційні процеси в напрямку євроінте- 
грації України, ставлять перед суспільством нові питання, але 
для ефективного їх розв’язання слід утверджувати також і ін-
ститути, що забезпечують належне функціонування держави 
ще здавна. Одним з таких є громадянське суспільство.  

Нагальна необхідність розв’язання проблем його функці-
онування є пріоритетним завданням, як держави так і її грома-
дян тобто його членів. Сукупність вказаних факторів загострює 
актуальність теми дослідження і вимагає поглянути на дану 
проблему з урахуванням сучасних викликів та застосуванням 
міжнародного досвіду їх вирішення.  

Необхідність становлення, утвердження та розвитку ін-
ституту громадянського суспільства було визнано й регламен-
товано ще 1948 року у Загальній декларації прав людини 
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[2,  с.  3], її статтями 19 і 20, що гарантують кожній людині  
право на вільне вираження своїх думок, переконань та свободу 
асоціацій.  

У статті 11 Конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод, йдеться про те, що кожен має право на сво-
боду мирних зібрань і свободу об’єднання [3]. 

Також слід зазначити, що важливим кроком у визнанні 
ролі громадянського суспільства стало затвердження у 1998 р. 
Радою Європи «Рекомендацій щодо розвитку та посилення 
громадських організацій у Європі» та «Основоположних прин-
ципів статусу громадських організацій у Європі» 2002-го р. 

Громадянське суспільство, як і в будь-якій державі так 
і  в  Європейському Союзі, не зважаючи на те, що останній 
є  об’єднанням декількох держав, базується на взаємодії його 
керівних структур та громадян, за для блага яких здійснюється 
політика Євросоюзу та державної влади країни на території 
якої живуть конкретні громадяни. 

Прикладом такої співпраці є діяльність Ради економічної 
і соціальної угоди Чеської Республіки, діяльність якої поклика-
на здійснювати консультативну допомогу у вирішенні питань 
свого поля відання на Європейському просторі. 8 осіб, серед 
яких представники конфедерації профспілок, промисловості, а 
разом з тим торгової палати Чеської Республіки та виробничих 
кооперативів уособлюють собою Чеське громадянське суспіль-
ство і активно залучаються до вирішення завдань котрі фор-
муються Європейською комісією, Радою Європейського союзу 
та Європейським парламентом [4]. 

Важливим елементом функціонування громадянського 
суспільства в Європейському Союзі і його взаємодії з ним є роз-
виток механізмів публічних консультацій між вищими органа-
ми ЄС та громадськими інституціями.  

Завдяки сформованим механізмам публічних консульта-
цій органи громадянського суспільства і їх об’єднання беруть 
участь у консультаціях з національними й загальноєвропейсь-
кими владними структурами щодо забезпечення продуктивні-
шої імплементації ініціатив і політики Європейського Союзу 
у  відповідних країнах [4]. 
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Одне з найголовніших місць в структурі громадянського 
суспільства ЄС та взаємодії з владними органами об’єднання, 
на нашу думку, посідають громадські організації, що здійсню-
ють свої повноваження не лише в аспекті надання правової до-
помоги, а й в інших галузях, всіляко сприяючи утвердженню 
прав та свобод людини і громадянина.  

Європейський Союз – один із центральних гарантів де-
мократії в світі, що в свою чергу забезпечує належний рівень 
дотримання прав людини, його взаємодія з громадянським су-
спільством у цьому питанні здійснюється, зокрема, шляхом 
проведення регулярних консультацій з такими структурами 
громадянського суспільства, як CONCORD (Європейською кон-
федерацією допомоги та розвитку щодо неурядових організа-
цій), європейською мережею фундацій за демократію, європей-
ською мережею незалежних політичних фундацій за розвиток 
демократії та співробітництва, європейським Ліазонським офі-
сом і мережею інституцій з прав людини і демократії [5]. 

Отже, спираючись на нормативно-правові акти, ми  
можемо констатувати, що інститут громадянського суспільства 
є широко розповсюдженим у Європейському Союзі, та держа-
вах – його членах. 

Належна правова регламентація відповідного інституту 
на просторах Європейського Союзу, на нашу думку, полягає у 
чіткому відображенні основних структурних елементів вказа-
ного інституту, як на міждержавному рівні так і в кожній дер-
жаві-члені окремо. 

Механізм взаємодії вказаних структурних елементів пот-
ребує додаткового дослідження, але вбачаючи ряд об’єктивних 
факторів (такі, як відсутність скарг з даного питання та належ-
ний рівень забезпеченості прав і свобод людини і громадяни-
на) дає змогу стверджувати про його існування та ефектив-
ність. 

У свою чергу взаємодія структурних елементів інституту 
громадянського суспільства, визначається рядом конкретно 
сформульованих документів, правова основа яких, закладена, 
як в Загальній декларації прав людини так і в Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод.  
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З проаналізованих даних, слід вивести підсумок, що адап-
тація Українського законодавства до Європейських стандартів 
займе великий проміжок часу, але у випадку ефективних ре-
форм національного законодавства та його адаптації до євро-
пейських стандартів результат у вигляді покращення рівня  
забезпеченості прав і свобод людини та громадянина буде  
наявним.  
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  
УКЛАДЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ  
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Питання укладення мирової угоди в господарському 

процесі на перший погляд здається простою і необтяженою 
процедурою, однак заглиблюючись в дану тему, варто відзна-
чити, що недоліків і прогалин у мировій угоді є доволі таки ба-
гато. Тому, на нашу думку, ця тема не повинна залишатись поза 

http://zakon0.rada/
http://eeas.europa.eu/human_rights/
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увагою науковців та законодавців. Актуальність обраного пи-
тання пов’язана з великою кількістю недоопрацювань та не-
стачею законодавчих норм, які б могли чіткіше врегульовувати 
такого роду примирні процедури, як мирову угоду. 

Багато науковців і вчених, досліджували питання прис-
вячені інституту мирової угоди у своїх працях, це зокрема: 
І. Г.  Побірченко, О. Г. Бортнік, Л. С. Феденяк, М. О. Рожкова 
та  інші.  

Зважаючи на те, що регламентування укладення мирової 
угоди в господарському процесі, на законодавчому рівні поя-
вилась не так давно, варто зауважити, що в юридичній практи-
ці з кожним днем все частіше складаються ситуації, коли гос-
подарський суд, постановою затверджує мирову угоду. На жаль, 
відповідач не завжди виконує її умови, внаслідок цього вини-
кає проблема: «що робити далі?» Аналізуючи чинне законодав-
ство, можна прийти до висновку, що якщо мирова угода не ви-
конується, дії недобросовісної сторони мають оскаржуватися в 
судовому порядку, на підставі судового рішення має видавати-
ся наказ, який і буде виконавчим документом [4, с. 8]. Однак, 
ВГС України у постанові «Про деякі питання практики вико-
нання рішень, ухвал, постанов господарських судів України», 
вказує, що наказ господарського суду про примусове виконан-
ня мирової угоди не може бути видано, оскільки провадження 
у  справі припинено [3, с. 1].  

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим 
документом згідно з пунктом 2 частини другої статті 17 Закону 
України «Про виконавче провадження», якщо відповідає усім 
належним вимогам. У випадках невиконання зобов’язаною 
стороною умов мирової угоди, укладеної в  процесі виконання 
судового рішення і затвердженої господарським судом, заінте-
ресована сторона може звернутися до державного виконавця 
на підставі статті 19 Закону України «Про виконавче прова-
дження» із заявою про примусове виконання ухвали, якою за-
тверджено цю угоду [2, с. 1]. Із зазначеного вище, можна зроби-
ти висновок, що ВГСУ нам дає роз’яснення, що не є нормою 
права, ЗУ дає нам певні права, але в даному випадку дуже від-
чувається недолік норми, яка б регулювала питання виконання 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009600-12?nreg=v0009600-12&find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%E8%EC+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%EE%EC+%BA%2C+%E7%EE%EA%F0%E5%EC%E0%2C+%F3%F5%E2%E0%EB%E8+%F1%F3%E4%B3%E2+%F3+%E3%EE%F1%EF%EE%E4%E0%F0%F1%FC%EA%E8%F5+%F1%EF%F0%E0%E2%E0%F5&x=2&y=4#w14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009600-12?nreg=v0009600-12&find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%E8%EC+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%EE%EC+%BA%2C+%E7%EE%EA%F0%E5%EC%E0%2C+%F3%F5%E2%E0%EB%E8+%F1%F3%E4%B3%E2+%F3+%E3%EE%F1%EF%EE%E4%E0%F0%F1%FC%EA%E8%F5+%F1%EF%F0%E0%E2%E0%F5&x=2&y=4#w24
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009600-12?nreg=v0009600-12&find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%E8%EC+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%EE%EC+%BA%2C+%E7%EE%EA%F0%E5%EC%E0%2C+%F3%F5%E2%E0%EB%E8+%F1%F3%E4%B3%E2+%F3+%E3%EE%F1%EF%EE%E4%E0%F0%F1%FC%EA%E8%F5+%F1%EF%F0%E0%E2%E0%F5&x=2&y=4#w416
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мирової угоди сторонами саме в Господарсько-процесуальному 
кодексі. 

Варто також приділити увагу питанню стадій процесу, на 
яких можливе укладення мирової угоди. ГПК чітко не визначає, 
на якій стадії процесу можливе укладення мирової угоди. Сві-
това практика застосування інституту мирової угоди свідчить, 
що вона може бути укладена на будь-якій стадії судового  
процесу, про що прямо зазначено у текстах процесуальних  
нормативно-правових актів. Однак в Україні це питання теж 
не  досить повно врегульовано, а вірніше, законодавець просто 
«обійшов» його [5, с. 35]. 

Особливу увагу потрібно приділити й самому поняттю 
мирової угоди. Ні в ГК України, ні ГПК України немає чіткого 
законодавчого визначення цього поняття. Нормативне визна-
чення мирової угоди в Україні існує лише стосовно укладення 
мирової угоди в справах про банкрутство. Так, відповідно до ЗУ 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом», під мировою угодою визначається домовле-
ність між боржником і кредиторами стосовно відстрочки 
та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами 
боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди 
між сторонами [1, с. 1]. 

В Господарський-процесуальний кодекс України доціль-
но внести статті, які б регулювали питання суб’єктного складу 
мирової угоди, а також категорій спорів, у яких може бути 
укладена мирова угода. Проаналізувавши кілька праць нау-
ковців, можна сказати що думки з приводу суб’єктного складу 
трохи різняться.  

Одні вважають, що оскільки сторонами судового процесу 
визнаються позивач і відповідач, то мирова угода може укла-
датися лише між ними. Інші зазначають, що в процесі можуть 
брати участь і інші особи, крім позивача й відповідача. Зокрема, 
до таких осіб можна віднести третіх осіб, які заявляють само-
стійні вимоги на предмет спору. Хоча і ця думка не є доскона-
лою. Щодо категорій спорів, то було б добре визначити певний 
перелік справ у яких може, або навпаки не може бути укладена 
мирова угода. Оскільки виходячи з практики, траплялись 
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випадки коли суддя відмовляв у затвердженні мирової угоди, 
його дії в такому випадку не слід вважати неправомірними, бо 
суддя має право й не затверджувати мирову угоду. 

Тому можна стверджувати, що питання процесу укладен-
ня мирової угоди не знайшли належного врегулювання ані в 
нормах ГПК України, ані в інших нормативно--правових актах, 
які б регулювали такого виду господарські відносини. Законо-
давцям потрібно доповнювати нормами нормативно-правові 
акти беручи до уваги, як національне законодавство, так і до-
свід світової практики. 
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА: 

ЇЇ ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ 
 

На сьогоднішній день у фахівців і науковців сфери еколо-
гії є загальне уявлення про події які відбулися в ніч на 26 квіт-
ня 1986 року, а також про основні наслідки цієї катастрофи. Але 
для більшої частини населення планети ця аварія залишається 
загадкою, а саме явищем якого бояться [1]. Відомо, що катаст-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page5
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/606-14/page
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рофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергети-
ки, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, 
так і за економічним збитком. Стаття 11 Закону України «Про 
охорону навколишнього середовища» гарантує захист прав 
громадян України у галузі охорони навколишнього природного 
середовища, таким чином Україна гарантує своїм громадянам 
реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством [2]. 

Виходячи з цього, нашою метою є висвітлення загальних 
відомостей про події, які призвели до Чорнобильської катаст-
рофи, а також показати статистично рівень забрудненості те-
риторій, які найбільш постраждали від катастрофи.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що чорнобиль-
ська катастрофа призвела до глобальних соціально-економіч- 
них та екологічних наслідків, які, не дивлячись на значний 
проміжок часу, що минув від дати трагедії, все ще потребують 
значних зусиль та ресурсів для їх мінімізації та подолання 
[3,  с.  385]. 

Дослідженню даної теми приділяли увагу такі вчені, 
як:  Б.  Андрушків, Н. П. Барановська, С. І. Васюта, Б. Патон, 
В.  Площенко, В. Удовиченко, В. Куценко, А. П. Коваленко, 
О. Д.  Онопрієнко, В. Бакуменко, М. Загреб, М. Глушко, Н. Гунько, 
О. Гусєв, В.Д. Бакуменко та інші.  

Наявність в Україні такої трагедії потребувала спеціаль-
ного правового режиму, тому 27 лютого 1991 року було прий- 
нято Закон України «Про правовий режим території, що зазна-
ла радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи» та Закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи» від 28 лютого 1991 року [4, с. 12]. 

Головними причинами катастрофи було: 
1) проведення недостатньо повно та правильно підгото-

вленого електричного експерименту.  
2) низький рівень культури операторів, керівництва як 

станцій, так і міністерства електрифікації в цілому в галузі яде-
рної безпеки.  

3) недостатній рівень безпеки графіт-уранового реакто-
ра РБМК-1000.  
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4) помилки персоналу [5]. 
Негайно після аварії на ЧАЕС в Україні була сформована 

розвинута інфраструктура наукового супроводу робіт з моні-
торингу і сільськогосподарської реабілітації забруднених  
територій.  

Забрудненню піддалося понад 200 000 км², приблизно 
70% – на території Білорусі, Росії і України. Радіоактивні речо-
вини поширювалися у вигляді аерозолів, які поступово осідали 
на поверхню землі. 

У 1988 році на території, що піддалася забрудненню, 
був  створений радіаційно-екологічний заповідник. Спостере-
ження показали, що кількість мутацій в рослин і тварин хоча 
і  зросла, але не набагато, і природа успішно справляється з їх 
наслідками.  

З іншого боку, зняття антропогенної дії позитивно поз-
начилося на екосистемі заповідника і вплив цього чинника 
значно перевищив негативні наслідки радіації [6]. 

Наприкінці 1986 року реактор накрили спеціальним «са-
ркофагом», для запобігання поширенню радіоактивних части-
нок. Укриття було побудовано добровольцями і мобілізовани-
ми солдатами, яких пізніше назвуть ліквідаторами. За весь 
час  будівництва «саркофага» їх налічувалося близько 600 тис. 
людей з усього тодішнього СРСР. 

Вважається, що під укриттям і до сих пір знаходиться 
близько 95–97% радіоактивного матеріалу, який залишився 
після аварії. Небезпека полягає в тому, що радіоактивні речо-
вин, в разі обвалу, можуть завдати значної шкоди як довкіллю, 
так і людству [5]. 

На будівництво другого «саркофага» країни-донори зіб-
рали 750 млн. Євро (за іншими джерелами 980 млн.), Причому 
всі витрати знаходяться під контролем ЄБРР. Планується, що 
нова споруда зможе вирішити проблему, як мінімум, на сто ро-
ків, хоча ліквідувати станцію планують ще в 2065. 

«Саркофаг» будують за 180 м від 4 енергоблоку, що до-
зволить уберегти персонал (3 тис осіб) від опромінення. Коли 
арка буде готова, її насунений на об’єкт за допомогою спе- 
ціальних механізмів [7]. 
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Наслідки чорнобильської катастрофи дуже трагічні, а то-
му потрібно поступово їх усувати, для цього в Україні повинен 
бути побудований відповідний саркофаг. У 2000 році ЄБРР  
оголосив тендер на будівництво нового «саркофагу» для ЧАЕС. 
Виграли його два французьких підприємства. Роботи розпоча-
лись в 2012 році. Укриття повинне було з’явитись вже в 2014, 
але через складнощі стосовно радіоактивного фону в даній зоні 
кінець роботи прогнозують на 2017 рік. 
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ПОНЯТТЯ ЗАПОВІТУ  

ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
 

Закон закріплює право фізичної особи призначити спад-
коємців шляхом складання заповіту та розподілити спадкове 
майно, майнові права та обов’язки на свій погляд. 

http://eco.com.ua/content/chornobilska-katastrofa-shcho-mi-diisno-znaemo
http://eco.com.ua/content/chornobilska-katastrofa-shcho-mi-diisno-znaemo
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Вивченню та дослідженню інституту спадкування за за-

повітом присвячено багато наукових праць відомих українсь-

ких вчених-правознавців, зокрема: В. Васильченко, О. Дзери, 

І.  Жилінкової, З. Ромовської, Н. Саніахметової, Є. Фурси, Н. Ха-
ритонова, Л. Шевчука.  

Значний інтерес вчених до питань спадкового права при-

родний, адже у процесі свого життя людина накопичує певну 
кількість матеріальних благ і цінностей, якими вона бажає  

задовольнити не тільки свої потреби, а й потреби рідних 

та  близьких. 

Чинний Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) 
кардинально змінив підхід до волевиявлення заповідача 

і  принципово на інших засадах окреслив його місце у спадко-

вих відносинах. 
За своєю юридичною природою складання заповіту є од-

ностороннім правочином, а тому має відповідати не лише  

спеціальним вимогам, встановленим нормами глави 85 ЦК 
України, але й усім загальним вимогам, що ставляться до пра-

вочинів (глава 16 ЦК України) [1]. 

Отже, заповіт – це односторонній правочин, який може 

бути реалізованим за умови, що особи, визначені як спадкоєм-
ці, також виявляють свою долю на прийняття спадщини. 

Виявлення згоди після смерті заповідача є самостійним, 

незалежним від заповіту волевиявленням, що відрізняє ці від-

носини від договірних.  

При складанні заповіту немає двостороннього одночас-

ного волевиявлення, яке вимагається при укладенні договорів, 
оскільки заповідача вже немає в живих.  

Тому заповіт не можна визнати договором, хоча тут і має 

місце виявлення волі як з  боку заповідача, так і з боку його 

спадкоємців. Заповідач може в будь-який час скасувати або 

змінити своє розпорядження, чого не можна зробити в догові-

рних відносинах. Це також вказує на односторонній характер 

заповіту. 
Заповіт – це розпорядження з відкладальною умовою, 

оскільки воно набуває чинності лише з настанням умови –  
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смерті заповідача. Ця обставина зумовила жорсткі вимоги 

до  заповіту, оскільки в разі сумніву в будь-якому поло- 

женні заповіту визначити дійсним намір заповідача вже  

неможливо. 
Не будь-яке розпорядження, зроблене на випадок смерті, 

слід вважати заповітом. Так, договір страхування на користь 

третьої особи на випадок своєї смерті, регулюється нормами не 
спадкового, а зобов’язального права і не може бути визнаний 

заповітом [2]. 

Для визнання за заповітом юридичної сили він має від-

повідати таким умовам: 
1. Заповідач повинен мати активну заповідальну здат-

ність. 

2. Заповіт має бути складений у певній формі, визначе-
ній законом. 

3. Заповіт має призначати конкретних осіб спадкоємця-

ми, котрі повинні мати пасивну заповідальну здатність. 
Реалізуючи право на заповіт, заповідач має можливість 

заповідати майно будь-яким особам, на свій розсуд визначати 

частки спадкоємців за законом, не зазначаючи причин такого 

позбавлення, а також включити до заповіту інші розпоряджен-
ня, передбачені ст. 1235 ЦК України, скасувати чи змінити 

складений заповіт [3]. 

Заповідач має право заповідати майно не тільки особам, 

які входять до числа спадкоємців за законом, але й сторонній 

особі, яка не знаходиться з заповідачем у сімейних відносинах, 

а також юридичній особі, державі, АРК, іншим суб’єктам публі-
чного права, котрі визнаються учасниками цивільних відносин 

згідно із ст. 2 ЦК України [4]. 

Заповідач має право особисто, своїми діями в будь-який 

час внести до заповіту зміни або скасувати заповіт, не зважаю-

чи при цьому причин його зміни чи скасування (ст. 1254 ЦК 

України) [1].  

Бажаючи скасувати заповіт, заповідач може зробити це за 
допомогою прямої вказівки про скасування заповіту, а може 

скласти новий заповіт.  
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Зміна заповіту можлива шляхом складання нового запо-

віту, в якому заповідачем будуть скасовані чи змінені окремі 

розпорядження попереднього заповіту. В будь-якому випадку, 

пізніший заповіт скасовує попередній повністю або в частині, 
в  якій він йому суперечить.  

Для зміни чи скасування заповіту не має значення поін-

формованість або згода інших осіб, у тому числі осіб, які були 
призначені спадкоємцями в скасованому чи зміненому заповіті. 

Скасування заповіту шляхом складання нового є остато-

чним, тобто заповіт скасований пізнішим заповітом не понов-

люється, якщо пізніше складений заповіт також був з часом 
скасований шляхом подання заяви про це.  

Аналогічне правило діє і тоді, коли пізніший заповіт зго-

дом буде визнаний недійсним.  
Винятком з цього правила є випадки, коли він був скла-

дений особою, яка в момент складення не розуміла значення 

своїх дій та не здатна була ними керувати (ст. 225 ЦК України), 
або був складений під впливом насильства (ст. 231 ЦК  

України).  

Такий заповіт визнається недійсним, а чинність попере-

днього заповіту поновлюється. 
Оскільки заповіт вважається особистим розпоряджен-

ням, кілька осіб скласти єдиного заповіту не можуть.  

Винятком складає заповіт подружжя щодо майна, яке на-

лежить йому на праві спільної сумісної власності (ст. 1243 ЦК 

України). 
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ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ СЛУЖБОВОЇ  

ДЕЛІКТОЗДАТНОСТІ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ЯК ФАКТОР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ  

ПРАВОПОРУШЕННЯМ 
 

У юридичній літературі службову деліктоздатність ви-
значають, як здатність суб’єкта нести юридичну відповідаль-
ність за порушення адміністративно-правових норм [1, с. 97]. 
Вперше це поняття було вжито В. Г. Чмутовим при характерис-
тиці посадової особи як спеціального суб’єкта юридичної від-
повідальності [2, с. 64]. Службова деліктоздатність допомагає 
визначити природу і межі службової відповідальності посадо-
вої особи. У юридичній літературі слушно зауважено, що юри-
дична відповідальність має сенс тільки тоді, коли вона є «пер-
соніфікована у конкретній формі» [3, с. 54]. Юридична відпові-
дальність посадових осіб – це правова категорія, яка з одного 
боку, є засобом впливу на їх неправомірну поведінку, а з друго-
го – виступає формою захисту прав, свобод і законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб у державі від неправомірних дій по-
садових осіб. Юридична відповідальність посадових осіб є реа-
кцією держави на скоєне ними протиправне діяння, що й ви-
значає її державно-правовий характер.  

Передумовами соціально-юридичної відповідальності 
виступають об’єктивні і суб’єктивні чинники розвитку суспіль-
ства і людства. До основних об’єктивних передумов необхідно 
віднести суспільну природу людини, її соціальну сутність, а та-
кож упорядкованість суспільних відносин за допомогою соціа-
льних і юридичних норм. У свою чергу до суб’єктивних переду-
мов відносяться свідомість та правосвідомість людини, її сво-
бода волі, вибір варіантів своєї поведінки, відношення до нор-
мативно-правових приписів. Висновок про те, що причиною 
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більшості адміністративних проступків слугують не деформації 
особи правопорушника, не його антигромадська мотивація, а 
виникаюча конкретна життєва ситуація, яка зазвичай сприй-
мається правопорушником через «призму» раптових бажань, 
випадкових спонукань і інших подібних прагнень, які створю-
ють можливість прийняття вигідного для нього, але неправо-
мірного рішення, має суттєве значення для активізації відпові-
дними органами роботи по превенції адміністративних про-
ступків [4, с. 204].  

Юридична відповідальність осіб рядового і начальниць-
кого складу – це складне соціально-правове явище, розглядати 
яке необхідно в двох аспектах – активний (перспективний) і 
пасивний (ретроспективний). Перший виник у кінці 60-х років 
минулого століття і характеризується «все більшим розширен-
ням і проникненням елементів морального впливу у сферу 
юридичної відповідальності» [5, с.521].  
У правовій сфері позитивна відповідальність пов’язана із пра-
вовою активністю особи у реалізації правових приписів. Для 
посадових осіб така «активність», як правило, є обов’язком. 
У  протилежному випадку її поведінку може бути визнано 
як  протиправну бездіяльність. Саме через це іноді у науковій 
літературі використовується поняття «активної відповідаль-
ності» [3, с. 55].  

Позитивна відповідальність працівників органів, служб 
та підрозділів внутрішніх справ являє собою органічну єдність 
її об’єктивної і суб’єктивної сторін, які не можуть функціону- 
вати окремо одна від одної. Об’єктивна сторона позитивної  
відповідальності охоплює обов’язки, що покладаються на  
особовий склад загальними і спеціальними правовими припи-
сами, а  також їх виконання шляхом правомірної поведінки. 
Суб’єктивна сторона позитивної відповідальності державних 
службовців органів системи Міністерства внутрішніх справ 
обіймає знання працівниками вимог, що ставляться до них но-
рмами загального і спеціального нормативно-правового забез-
печення, переконання в необхідності їх високоякісного вико-
нання. Суб’єктивні елементи позитивної відповідальності пра-
цівників органів внутрішніх справ України прямо пов’язані 
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з  мотивацією позитивних, суспільно важливих і корисних,  
правомірних вчинків в процесі захисту, охорони й забезпе- 
чення прав, свобод та законних інтересів учасників суспільних 
відносин. 

Другим видом є ретроспективна (негативна) відповіда-
льність. Вона є наслідком вчинення посадовою особою проти-
правного діяння. Позитивний і негативний аспекти діалектич-
но взаємопов’язані: чим вище рівень відповідальності в пози-
тивному сенсі, тим рідше виникає відповідальність ретроспек-
тивна. Ретроспективний аспект юридичної відповідальності 
наступає лише у тому випадку, коли не спрацював механізм 
позитивного аспекту юридичної відповідальності.  

Ретроспективна юридична відповідальність працівників 
органів внутрішніх справ настає за скоєне правопорушення, під 
яким слід розуміти суспільно небезпечне, протиправне, карне 
діяння у сфері службово-трудової правоохоронної діяльності 
щодо захисту, охорони й забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів суб’єктів правовідносин, що має винний та свідомо-
вольовий характер. 

На суб’єктів управління, і у першу чергу на посадових осіб 
органів внутрішніх справ, покладено завдання забезпечувати 
службову дисципліну та правомірну поведінку персоналу орга-
нів внутрішніх справ під час і в процесі виконання своїх поса-
дових обов’язків щодо захисту, охорони й забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів учасників суспільних відносин.  

Юридична відповідальність є частиною правового стату-
су посадової особи ОВС. Підвищений рівень відповідальності 
посадових осіб забезпечує підвищення особистого ставлення 
до здійснюваних посадових обов’язків. Проведення адміністра-
тивної реформи вимагає нормативного врегулювання юрисди-
кційних відносин і прийняття нових законодавчих актів про 
адміністративну і дисциплінарну відповідальність державних 
службовців.  
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ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУ НАСИЛЬСТВА  

ТА ЖОРСТОКОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ МАС-МЕДІА  
ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ КРИМІНОГЕННОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Чимало наукових дискусій точиться довкола питання 

щодо відповідності медіа-продукції вимогам суспільної моралі. 
Здебільшого ця проблематика фокусується на особливостях 
деструктивного впливу засобів масової інформації (далі – ЗМІ) 
на неповнолітніх [1], що обґрунтовується особливостями їх 
психофізіологічного розвитку на різних етапах соціалізації. 
Водночас цей аспект генерації криміногенного потенціалу сус-
пільства не вичерпує всіх кримінологічно значущих характери-
стик цього процесу. Варто, на нашу думку, ширше поглянути на 
роль ЗМІ у відтворенні масових негативних соціально-
психологічних ефектів, здатних детермінувати злочинність. 
Йдеться, зокрема, про вкрай негативне значення для соціоге-
незу поширення атитюдів насильства та жорстокості, які, за-
звичай, в літературі пов’язують з синтетичною категорією 
«культ». Культ насильства та агресії постає як інструмент та 
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результат емоційного розбещення аудиторії, наслідок інфор-
маційно-психологічного впливу у формі посилань агресивного 
та насильницького змісту. Таким чином, криміногенний по- 
тенціал відтворення культу насильства й жорстокості у діяль-
ності мас-медіа виражається у стереотипізації в суспільстві  
агресивної поведінки, що призводить до закріплення останньої 
як належної, зростання терпимості до проявів жорстокості 
й  насильства, звикання до них. Це є потужним фактором фор-
мування установки на домінування, стану готовності до засто-
сування насильства як способу задоволення індивідуальних 
потреб, інтересів.  

Прийнято вважати, що постійний вплив сцен агресії, 
джерелом яких є мас-медіа, не лише активізує психічні механі-
зми відображення, а й закріплення [2, с. 198], впливаючи на 
емоційну складову динамічних компонентів особистості через 
накопичення агресивного потенціалу. Досягаючи відповідного 
рівня нервового напруження, вказаний потенціал, згідно гідра-
влічної моделі агресії К. Лоренца, стає фактором насильницької 
поведінки, відбувається своєрідний «вибух».  

Згідно з цією, в цілому обґрунтованою, аналітичною схе-
мою приводи для агресивного сплеску не є принциповими.  
Індивід ініціативно шукає зовнішній подразник, який хоча 
б  мінімально на раціональному рівні може бути пов’язаний 
з  можливістю проявити деструктивний акт проти нього.  

Зауважимо, що в психології механізм збільшення агреси-
вного потенціалу також описується і через дію так званого 
ефекту праймінга. В особи, яка сприймає інформацію агресив-
ного змісту у безпосередньому причинному зв’язку виникають 
подібні агресивні ідеї (стимули), які спричиняють відповідні 
агресивні настрої або ж спонукають до агресивної діяльності 
[3, с. 250].  

Ефект праймингу в медіапсихології частіше всього вико-
ристовують для пояснення впливу на агресивний потенціал, 
негативне значення якого викликає асоціальну поведінку ау-
диторії, найгіршим проявом якої є злочини-копії [4, с. 66–68]. 
Даний ефект підсилюється, коли особа отримує стимул подіб-
ний до того, який вже зустрічався в її життєвому досвіді. Таким 
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чином, особа вибудовує лінію власної поведінки через асоціа-
тивні зв’язки зі сприйнятими моделями агресії.  

В рамках теорії катарсису стверджується, що агресія на 
екрані призводить до звільнення загнаної в підсвідомість агре-
сивності. Стимуляційна теорія, або теорія навчального впливу, 
ґрунтується на твердженні, що спостереження агресивних дій 
на екрані викликає відповідні реакції і в житті [5, с. 362]. 
З  огляду на вищенаведені соціально-психологічні теорії можна 
ствердити про існування залежності агресивного потенціалу 
особи від дії джерела агресивної інформації.  

Особливо небезпечними наслідками характеризується 
поширення культу агресії та жорстокості у ЗМІ. При навчанні 
через спостереження одна-єдина модель може передати нові 
форми поведінки одночасно величезній кількості людей, які 
перебувають в самих різних географічних точках. Цей аспект 
символічного моделювання виражається в збільшенні і поси-
ленні ефекту [6, с. 62–63]. Таким чином агресивно-насиль- 
ницькі моделі поведінки, що поширюються засобами масової 
інформації, досягають більш потужного ефекту ніж ті, які спо-
стерігаються одноразово, у буденному середовищі. Як слушно 
з  цього приводу зауважує В. М. Дрьомін, що масова комунікація 
сьогодні є одним з найбільш ефективних засобів стереотипіза-
ції у суспільній свідомості злочинності як звичайного соціоку-
льтурного явища, що фактично зумовлює до її інституціалізації 
як соціальної практики [5, с. 330]. Додамо, що стереотипи агре-
сивної поведінки засвоюються, в основному тоді, коли інфор-
мація зі сценами насильства та агресії подається емоційно за-
барвленою, оскільки емоційна складова психіки краще сприй-
має і зберігає інформацію.  

Отож, поширення мас-медіа інформації агресивного, на-
сильницького та жорстокого змісту призводить до емоційного 
розбещення аудиторії, яке, в свою чергу, служить детермінан-
тою агресивно-насильницькій злочинності, а також інших на-
сильницьких асоціальних практик, зокрема й з числа фонових 
для злочинності явищ – насильства в сім’ї, расизму та ксенофо-
бії, суїцидальності тощо. З огляду на це, існує нагальна потреба 
у виробленні стратегій та конкретних технологій моніторингу 
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інформаційного простору на предмет відтворення в ньому  
атитюдів агресії, їх блокування. Цей напрям подальшого  
наукового пошуку та превентивної практики видається вельми 
актуальним. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ  
В ДІТЕЙ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ 

 
Останнє десятиліття в Україні характеризується підви-

щенням напруженості криміногенної обстановки, зростанням 
злочинності, особливо, злочинності серед неповнолітніх. Кри-
мінальна активність неповнолітніх є значно вищою ніж у доро-
слого населення. Якщо на десять тисяч підлітків віком від 14 до 
17 років протягом року припадає близько 120 злочинів, то 
на  таку ж кількість дорослих – 90 злочинів. Але найбільш  
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небезпечною і такою, що потребує уваги, тенденцією є збіль-
шення за останні роки так званих резонансних злочинів, які 
відрізняються особливим цинізмом і жорстокістю. Основними 
причинами цього є соціальна незрілість і психофізіологічні 
особливості підлітків, прагнення пережити нові відчуття, під-
вищене бажання незалежності. Подібний сплав біологічних 
і  соціальних чинників ускладнює соціальну адаптацію дітей 
і  підлітків у суспільстві.  

Дослідження причин правопорушень і злочинів, вчине-
них неповнолітніми, свідчать, що в 90–97% випадках механізм 
протиправної поведінки був запущений недоліками сімейного 
виховання, при чому неповнолітні приходять до протиправної 
поведінки під безпосереднім впливом або за участю батьків. 

Тому найбільш небезпечними для формування девіант-
ної поведінки є неблагополучні сім’ї, в яких процвітає пияцтво і 
алкоголізм всіх членів, залучення дітей до випивки, системати-
чні конфлікти (скандали і бійки), розпусні дії батьків, застосу-
вання насильства, фізичного покарання, часом в жорстокій фо-
рмі. Основними методами виховання дітей є тілесні покарання 
та інші аморальні дії [1, c. 112]. Девіантна поведінка завжди 
пов’язана з будь – якою невідповідністю людських вчинків, дій, 
видів діяльності – поширеним у суспільстві або у його групах 
нормам, правилам поведінки, ідеям, стереотипам, цінностям, 
очікуванням, установкам [4, c. 174]. 

М. В. Варій вважає, що відхильна (девіантна) поведін-
ка(від лат. Devilation – відхилення) – це система вчинків, або 
окремі вчинки, які не відповідають моральним або правовим 
нормам і вимогам суспільства [3, c. 804].  

А. М. Бандурка називає основні причини девіації: 1) соці-
альна нерівність, що знаходить свій вираз у низькому, часом 
злиденному рівні життя більшої частини населення, в першу 
чергу молоді; в розшаруванні суспільства на багатих і бідних; 
безробітті, корупції, інфляції і т.д.; 2) низький духовний рівень 
супільства, зосередженість на матеріальних речах і відчуження 
особистості. Життя суспільства з ринковою економікою нага-
дує базар, на якому все продається і все купується; торгівля ро-
бочою силою і тілом є рядовою подією. Деградація і падіння 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
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моралі знаходять своє вираження в масовій алкоголізації, без-
притульності, поширенні наркоманії, «продажної любові», ви-
буху насильства і правопорушень; 3) оточуюче середовище, яке 
нейтрально-прихильно ставиться до девіантної поведінки.  
Молоді девіанти є здебільшого вихідцями з неблагополучних 
сімей [2, c. 101]. 

Отже, девіантна поведінка є однією з найважливіших 
проблем особи і суспільства, вона є особливо актуальною в наш 
час, особливо серед молоді. Перш за все, вона залежить від ви-
ховання в сім’ї, від близького оточення підлітка.Необхідно 
створювати необхідні умови для повноцінного фізичного і пси-
хічного розвитку дітей, успішної їх соціалізації, подолання  
особистісних проблем і конфліктів з оточенням. А державні та 
соціальні стратегії профілактики та раннього втручання у про-
цес формування девіантної поведінки дітей та молоді повинні 
плануватися з метою зміни статусу оточення, в якому діти жи-
вуть і виховуються (в першу чергу йдеться про сім’ю), переорі-
єнтації членів родини з «фактора ризику» на «фактор захисту», 
який має виробляти соціально-психологічний імунітет дітей 
перед численними ризиками, що призводять до формування 
девіантної поведінки. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ  
ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ 

 
Торгівля дітьми є окремою специфічною групою злочи-

нів, що охоплюються ст. 149 Кримінального кодексу України. 
Слід зазначити, що в кримінальному законодавстві багатьох 
країн, в тому числі Молдови, Білорусії, Російської Федерації, 
злочин – торгівлю дітьми виокремлено від торгівлі людьми.  

Звісно, офіційно частка цих злочинів досить невелика, 
але значна кількість фактів торгівлі дітьми залишається неза-
реєстрованими.  

Високий рівень латентності цих злочинів обумовлений 
кількома чинниками.  

По-перше, тим, що діти швидко адаптуються до умов екс-
плуатації, сприймають їх як належні, рідко чинять опір злочин-
цям і не звертаються за допомогою до правоохоронних органів 
або громадськості.  

По-друге, потерпілі часто не мають можливості дати пов-
ні і об’єктивні свідчення про дії злочинців в силу свого розвит-
ку (діти дошкільного віку, немовлята).  

По-третє, передача дитини для експлуатації має, як пра-
вило, зовні легальний вигляд.  

Якщо при незаконних угодах по вербуванню, передачі 
дорослих, злочинці використовують або обман, або насильство, 
то дітей передають часто просто як «рухоме, безмовне майно» 
(діти дошкільного і молодшого шкільного віку, немовлята). 
Для цього використовується злочинцями оболонка легальних 
дій: усиновлення, передача батьками дитини іншим особам 
тимчасово або назавжди. 

Для передачі-отримання дитини злочинці використову-
ють певну соціальну сферу, яка обумовлює особливість харак-
теристики злочинців, статус і вік жертв, сліди злочину, і відпо-
відно особливості його розслідування (зміст матеріалів дослід-
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чої перевірки, тактичні завдання, алгоритми проведення слід-
чих дій та оперативно-розшукових заходів). 

Є наступні сфери, відносини яких використовуються 
для  укладення незаконних угод, об’єктом яких виступають  
діти: 

– сфера використання відносин батьківства; 
– сфера використання діяльності пологових будинків; 
– сфера використання діяльності дитячих будинків і ін-

тернатів. 
Використовуючи сферу відносин батьківства, дитину 

для  експлуатації передають мати або батько, які користуються 
при цьому своїм правом вирішувати її долю.  

Як правило, ці особи ведуть антигромадський спосіб 
життя: зловживають алкогольними напоями, наркотиками, 
не  мають постійного місця проживання та роботи, мають  
багатодітні родини і не мають при цьому постійного джерела 
грошових  надходжень. 

Одержувати і експлуатувати дітей можуть члени злочин-
них угруповань, які організують кримінальний бізнес синдика-
тів жебраків у містах (діти передаються ними в свою чергу  
дорослим жебракам, які співпрацюють з ними); особи, які ви-
ступають посередниками проведення нелегальних операцій 
по  трансплантації органів дітей; особи, які займаються виго-
товленням та розповсюдженням матеріалів порнографічного 
характеру. 

При вчиненні торгівлі дітьми з використанням діяль- 
ності пологових будинків виконавцями злочину виступає 
персонал пологових будинків (або приватних медичних 
установ), який приймає пологи у жінки, повідомляє неправ- 
диву інформацію про смерть при народженні або народження 
мертвого немовля і передає дитину іншим особам за 
винагороду.  

В  представленій схемі торгівлі дітьми приймають участь, 
як  правило, головні лікарі медичних установ, їх заступ- 
ники, завідуючі відділень і консультацій, головні акушери-
гінекологи та інші посадові особи сфери медичного обслу- 
говування.  
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Пособницькі функції можуть виконувати співробітники 
відділень прозектур, перинатальних центрів, які підроблюють 
або складають фіктивні документи про надходження трупу ди-
тини та її поховання.  

Отримувати новонароджених можуть особи, які незакон-
но оформлюють на них батьківство (за сприянням посадових 
осіб пологових будинків складаються фіктивні документи про 
прийняття пологів і народження дитини у жінки, яка імітувала 
вагітність, а віддається при цьому їй чужа дитина); особи, 
які  використовують їх в якості матеріалу для виділення стов-
бурових клітин (до цієї категорії злочинців відносяться висо-
кокваліфіковані медичні працівники, що спеціалізуються на 
генетиці). 

При вчиненні торгівлі дітьми з використанням механізму 
усиновлення або удочеріння виконавцями злочину виступають 
посадові особи дитячих будинків та інтернатів, які під прик-
риттям рішення про усиновлення передають дитину за вина-
городу іншим особам. 

У даному випадку усиновлення є способом встановлення 
контролю над дитиною з метою її експлуатації. В залежності 
від спрямованості дій та їх характеристики злочинців-усинов- 
лювачів можна розділити на такі групи: 

1) особи з деформованої сексуальною орієнтацією, яка 
спрямована на задоволення статевої пристрасті шляхом вступу 
в статеві зносини з дитиною, в тому числі неприродними 
способами – педофіли; 

2) члени релігійних сект, що пропагандують виховання 
в  якості послідовників віровчень як можна більше дітей в своїх 
родинах; 

3) особи, які усиновлюють дітей з метою отримання 
прибутку від втягування їх в зайняття поргнографією, прости- 
туцією або жебрацтво. 

Вищевикладені різновиди форм торгівлі дітьми звісно 
не  є вичерпними і потребують подальшого вивчення, але вони 
можуть бути основою для розробки методики розслідування 
цього надзвичайно небезпечного злочину, об’єктом якого  
виступає людина.  
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ПРОБЛЕМА РОЗСЛІДУВАННЯ  
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА АВАРІЙ, 
ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 
Діяльність правоохоронних органів в Україні та за її  

межами характеризується своєю специфічність та неоднознач-
ністю. Працівники поліції часто стикаються з проблемами, які 
не є буденними для більшості населення країни. Їх праця зав-
жди пов’язана з ризиком, небезпекою для здоров’я та життя, 
необхідністю виконувати свої обов’язки в екстремальних умо-
вах та недосконалим соціальним захистом. Після проведення 
правоохоронної реформи та введення в дію нових нормативно-
правових актів, проблема розслідування нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій, пов’язаних із діяльністю 
поліцейських, вийшла на новий рівень.  

Постає питання, чи належним чином відбувається регу-
лювання даних відносин?  

Проблемі соціального забезпечення працівників правоо-
хоронних органів завжди приділялось багато уваги. Але найча-
стіше більшість вчених порушували дане питання з точки хору 
пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат. Саме че-
рез це, питання розслідування нещасних випадків потребує 
особливої уваги.  

Нормативно-правовим актом, який регулює питання роз-
слідування нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на сьогоднішній день є наказ Міністерства внутрішніх 
справ № 1346 «Порядок розслідування та обліку нещасних ви-
падків, професійних захворювань та аварій, що сталися в орга-
нах і підрозділах системи МВС України». Даний наказ було за-
тверджено 27 грудня 2002 року, але він і сьогодні виступає ре-
гулятором відносин, що виникають у сфері соціального забез-
печення працівників поліції.  
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Необхідно наголосити на тому, що беручи до уваги ситу-
ацію, яка склалася в Україні у зв’язку з прийняттям нового за-
кону «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р., проведенням 
антитерористичної операції на сході країни, погіршення зага-
льної криміногенної обстановки та ряд інших чинників не да-
ють можливості повною мірою реалізовувати положення Нака-
зу. Про це свідчить ряд випадків, коли працівники поліції, 
отримуючи різного роду пошкодження при виконанні своїх 
обов’язків, були змушені замовчувати дану подію. Слід сказати, 
що після прийняття Наказу минуло багато часу: відбулися зна-
чні соціально-політичні зміни та зміни у самосвідомості та само 
розумінні окремих індивідів, спостерігається великий техноло-
гічний крок вперед, виріс рівень правосвідомості населення – 
всі ці фактори стали каталізаторами при формуванні рівня без-
пеки в суспільстві. І поліцейський зараз, як особа, що є вико-
навцем владних розпоряджень є одним із найбільш незахище-
них суб’єктом державного управління. 

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
р. також не регулює це питання належним чином. У Законі міс-
титься розділ ІХ «Соціальний захист поліцейських», але він не 
передбачає розслідування нещасних випадків, і навіть більше, – 
він не надає певної гарантії щодо надання соціальної допомоги 
працівникам, які отримали ушкодження при виконанні своїх 
службових обов’язків. Єдиною нормою, що гарантує поліцейсь-
кому певну грошову виплату є п. 5 ч. 1 ст. 97 «Одноразова гро-
шова допомога в разі загибелі (смерті), визначення втрати 
працездатності поліцейського (далі – одноразова грошова до-
помога) є соціальною виплатою, гарантованою допомогою 
з  боку держави, яка призначається і виплачується особам, які 
за цим Законом мають право на її отримання, у разі: … отри-
мання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) 
під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із 
здійсненням повноважень та основних завдань поліції відпо- 
відно до цього Закону, чи участі в антитерористичній операції, 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної ціліснос-
ті України, наслідком якого є часткова втрата працездатності 
без визначення йому інвалідності» [1]. 
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Загалом необхідність правового регулювання порядку 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних за-
хворювань та аварій, що сталися в органах Національної поліції 
вводиться з метою «надання необхідної методичної допомоги 
керівникам органів і підрозділів системи МВС України, врегу-
лювання питань щодо порядку розслідування нещасних випа-
дків, поранень, професійних захворювань, які трапляються 
із  особами рядового та начальницького складу, курсантами та 
слухачами…, працюючих в системі МВС України» [2]. Даний  
Наказ теоретично дуже якісно регулює відносини, що можуть 
виникнути між поліцейським та державою, він надає визна-
чення термінам «нещасний випадок», «професійне захворю-
вання» та «аварія», регулює порядок дій керівників органів та 
підрозділів Національно поліції, але на практиці його положен-
ня не знаходять достатнього виконання. Через це поліцейські 
стають соціально незахищеними. 

Отже, розслідування нещасних випадків, професійних за-
хворювань та аварій, що можуть статися із працівником поліції, 
тема дуже гостра та актуальна. Для найбільш повного її розк-
риття необхідно переглянути зміст певних законодавчих та 
підзаконних актів. Але для того, що положення цієї норматив-
но-правової бази знаходили відображення в дійсності слід  
змінити уявлення більшості керівників, надати кожному з них 
чіткий порядок дій в тій чи іншій ситуації, навчити правильно 
застосовувати норми національного законодавства. Також  
необхідно в законі України «Про Національну поліцію» надати 
тлумачення терміну «професійна небезпека» та законодавчо за-
кріпити розслідування нещасних випадків та тотожних їм подій.  

 
–––––––––––––––––– 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII 
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 
ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

 
В сучасних умовах глобалізації світового співтовариства, 

Україна спрямовує власний вектор розвитку в напрямку євро-
пейських та євроатлантичних структур. Виходячи з цього, жит-
тєвонеобхідним для нашої держави є вироблення так званої 
концепції геополітичних пріоритетів, які б ґрунтувалися на  
засадах національно-державних інтересів, або інакше кажучи 
на національній ідеї. На наш погляд, саме за допомогою націо-
нальної ідеї Україна зможе не розчинитися серед великої маси 
інших народів, учасників інтерконтинентальних організацій, 
а  також зберегти власну та неповторну традиційну культуру, 
духовно-моральні цінності, які закладені цивілізаційним пос-
тупом, і, що найбільш важливо, «не дозволить розмити кордо-
ни», на які власне і посягає ідеологія космополітизму. 

Як уже відзначалось, Україна живе у глобалізованому сві-
ті, і не може бути ізольованою від нього. За таких умов, процеси 
глобалізації являють собою поступовий еволюційний шлях до 
створення єдиного утопічного суспільства. Так, з відкриттям 
нанотехнологій та нових можливостей в космічному просторі 
людство рано чи пізно повинно зрозуміти, що планета Земля в 
них тільки одна й ділити її на маленькі частинки безглуздо. 

З цього випливає, що глобалізація це історичний процес, 
який не можна повернути назад. Відтак, Україні необхідно 
увійти до світової інтегрованої спільноти самостійним суб’єк- 
том міжнародного права, не лише де-юре, а й де-факто, що  
неможливо без національної ідеї. Варто також відзначити, що її 
сутність полягає у віддзеркаленні прагнень українського наро-
ду до свободи, отримання економічної, політичної і культурної 
незалежності та утвердження себе у міжнародних відносинах. 

Крім цього, національна ідея формується також залежно 
від традицій, культури, і, що особливо важливо – оточуючого 
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середовища буття людини. Також, її можна розглядати як своє-
рідне джерело культурно-історичної динаміки нації. Таким чи-
ном, національна ідея є духовним каталізатором національного 
відродження і вищим проявом політизованої національної сві-
домості [1, c. 37]. 

Говорячи про, українську національну ідею варто заува-
жити, що вона виходить з автохтонності української нації і фо-
рмується на базі екзистенціально-гуманістично орієнтованої 
національної ментальності українського народу. Як основа  
функціонування української нації, серцевина духовних інте-
ресів і наріжний камінь соціально-політичних прагнень, украї-
нська національна ідея є всеохоплюючою і означає держав-
ність, власновладність, суверенітет і соборність [2, c. 93]. 

З іншого боку, брак чіткої ідеології розбудови України, 
призводить до невизначеності програми суспільного розвитку, 
а також до утворення міфів про Україну як про «міст між Захо-
дом і Сходом», про створення «слов’янського союзу з центром 
в  Києві», про «Україну як землю роботяг, незрячих гречкосіїв», 
про «меншовартість та неповноцінність української нації» 
та  інше. 

Враховуючи реалії сьогодення, для становлення націо- 
нальної ідеї потрібна політична воля інтелектуальних і прав-
лячих еліт з обов’язковою підтримкою процесу розвитку і по-
ширення національної ідеї, недопущення конфліктів у сфері 
міжетнічних і міжконфесійних відносин, масова політична 
освіта в дусі поваги до національних цінностей України, вихо-
вання особистості як патріота і громадянина [3, c. 7]. 

У зв’язку з вищесказаним доречно, також, звернути увагу 
на визначенні мети національної ідеї, яка є істотним фактором 
формування політичної суб’єктності нації, тобто можливості 
етнокультурною спільнотою усвідомити себе суб’єктом полі-
тичних відносин на основі національної свідомості, політичної 
волі і національно-патріотичних почуттів. 

І наостанок хочеться зауважити, що більшість українсь-
кого суспільства прагне до якнайшвидшої інтеграції з Європей-
ським союзом, хоча мало хто задається питанням, що сліпе ко-
піювання інститутів Західної демократії, безоглядне запози-
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чення і механічна рецепція чужих способів життя, суспільного 
ладу, культурних цінностей і традицій призводить до втрати 
власної мети національної ідеї – будування могутньої та еко-
номічно розвиненої України. 

Підсумовуючи наші спостереження, можна зробити ви-
сновок про те, що поступ у, без сумніву, світле майбутнє нашої 
держави повинен ґрунтуватися на основі всеохоплюючої, зро-
зумілої і близької кожному національної ідеї, яка збереже укра-
їнську державність від згубного впливу глобалізації.  
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УСТУПКА ПРАВА ВИМОГИ 

 
В умовах ринкової економіки потреби майнового обороту 

передбачають не лише впровадження нових механізмів, але 
й  активне використання вже добре відомих, які в силу тих чи 
інших причин (наприклад, недостатньої розвиненості соціаль-
но-економічних відносин) використовувалися недостатньо або 
зовсім ігнорувалися.  

Однією з таких юридичних форм, апробованих віковим 
досвідом її використання в умовах ринкової економіки і затре-
буваною, поверненої до життя як форми практичної, механіз-
мом, що забезпечує розширення юридичних можливостей уча-
сників майнового цивільного обороту, виступає уступка права 
вимоги (цесія), яка за своєю правовою природою є правочином, 
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на підставі якого відбувається передача права вимоги від пер-
вісного кредитора до нового. 

На перший погляд цесія є подібною до деяких цивільно-
правових явищ – права зворотної вимоги (регресу), передава-
льного напису на цінному папері (індосаменту), договору фак-
торингу тощо. Проте, уступка права вимоги має низку особли-
востей, які дозволяють її відмежувати та з’ясувати характерні 
риси цього правового інституту.  

1. Так, цесію слід відрізняти від регресу (права зворотної 
вимоги), який виникає, наприклад, при виконанні боржником 
солідарного обов’язку (ст. 544 Цивільного кодексу (надалі – 
ЦК) України), внаслідок відшкодування шкоди, завданої іншою 
особою (ст. 1191 ЦК України) або при гарантії, у межах якої  
гарант має право на зворотну вимогу до боржника в сумі, 
що  була сплачена ним за гарантією кредиторові (ст. 569 
ЦК  України) і  т. д. 

Принципова відмінність регресу та цесії полягає в тому, 
що, по-перше, зворотна вимога породжує нове право, а при 
уступці права вимоги передається право, яке вже існує.  

По-друге, регресне зобов’язання виникає тільки при при-
пиненні первісного зобов’язання, тоді як цесія саме зо-
бов’язання не припиняє і не змінює.  

По-третє, регресне зобов’язання є не продовженням по-
переднього зобов’язання, а самостійним цивільно-правовим 
відношенням і, відповідно, щодо нього встановлюється загаль-
на позовна давність тривалістю у 3 роки. При цесії ж нового 
правовідношення не виникає, а тому вимоги цесіонарія до бо-
ржника можуть бути висунуті лише у межах вже існуючих 
строків позовної давності. 

2. Порівнюючи уступку права вимоги та індосаменту 
(вчинення передавального напису), що здійснюється з метою 
передання цінного паперу та прав, які він породжує (ст. 197 
ЦК  України), – можна стверджувати, що у деяких випадках  
індосамент можна вважати окремим різновидом договірної  
цесії, який застосовується для заміни кредитора у зо-
бов’язання, в якому майнові права вимоги виражені у вигляді 
цінного розрахунково-кредитного паперу. 
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Однак, головні відмінності цих двох інститутів поляга-
ють, по-перше, у сфері їх застосування (індосамент можливий 
тільки відносно прав, що випливають з цінного паперу), по-
друге, у різній правовій природі цих інститутів. Індосамент  
являє собою односторонній правочин, що вчиняється тим, хто 
поступається своїми правами за цінним папером, а цесія є двос-
торонньою угодою між тим, хто поступається правами, та тим, 
хто набуває прав. По-третє, різною є й відповідальність особи, 
яка здійснила уступку прав за допомогою передавального над-
пису (індосанту), перед особою, що стала власником цінного 
паперу на підставі індосаменту (індосатом), порівняно із відпо-
відальністю цедента перед цесіонарієм. Так, індосант приймає 
на себе відповідальність перед будь-яким наступним володіль-
цем цінного паперу (якщо в текст передавального напису не 
включене спеціальне застереження), а при цесії особа, котра 
поступається своїми правами, відповідає лише перед своїм на-
ступником лише за їх дійсність, але не за їх виконання боржни-
ком. Крім того, й боржник у цьому випадку не може протиста-
вити володільцю цінного паперу ніяких заперечень, проти 
будь-якого з тих, хто вчинив напис (індосантів).  

Також, на відміну від цесії, яка може бути лише іменною, 
тобто вчиненою щодо конкретної особи нового кредитора, при 
вчиненні індосамента допускається не лише здійснення блан-
кового (іменного) передавального напису, а й індосамента на 
пред’явника.  

3. Подібним до уступки права вимоги є договір фактори-
нгу. Схожість зазначеного договору з цесією полягає у тому, що 
в обох випадках кредитор поступається третій особі своїми ви-
могами до боржника. Таким чином, новий кредитор замінює 
попереднього кредитора у зобов’язанні в обсязі переданих  
йому прав. Крім того, за загальним правилом, в обох випадках 
первісний кредитор не відповідає за невиконання або нена- 
лежне виконання боржником вимоги, яка є предметом уступки. 
При цьому не потрібна згода боржника на передачу прав  
кредитором. 

Проте, різниця між цими інститутами є значною. 
По-перше, на відміну від цесії, яка, як зазначалося, є од- 

ностороннім правочином щодо уступки права вимоги за  
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зобов’язанням, факторинг завжди є договором, двосторонньою 
угодою, в якій кредитор відступає фінансовому агенту грошову 
вимогу з договору, а фінансовий агент фінансує кредитора для 
виконання його зобов’язання і надає йому інші фінансові пос-
луги (наприклад, ведення бухгалтерського обліку).  

По-друге, суб’єктний склад договору факторингу є більш 
обмеженим, аніж коло можливих учасників цесії. Так, відповід-
но до вимог ст. 1079 ЦК України в якості фінансового агента 
договори фінансування під уступку грошової вимоги можуть 
укладати банки або інші фінансові організації, а також фізичні 
особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а у випадку цесії 
уступка права вимоги можлива на користь ширшого кола осіб 
(правонаступників, страхувальників тощо).  

По-третє, передача прав фінансовому агенту дозволяєть-
ся лише на підставі договору, а при цесії перехід прав кредито-
ра до іншої особи також можливий на підставі закону.  

По-четверте, предметом факторингу є тільки грошова 
вимога, термін платежу за якою настав (існуюча вимога), а та-
кож право вимоги, яка виникне в майбутньому (майбутня  
вимога), а предмет цесії є ширшим і часто включає право вимо-
ги іншого майна (наприклад, по поставці продукції, надання 
послуги і т. ін., за винятком випадків, коли уступка суперечить 
закону, іншим правовим актам або договору).  

4. Також уступку права вимоги не можна розглядати як 
особливий вид договірного зобов’язального правовідношення, 
оскільки вона не має необхідної сукупності конститутивних 
(обов’язкових) елементів конструкції договору, які надають 
йому неповторні якісні характеристики. Зокрема, відсутній 
зміст такого договору як необхідна сукупність самобутніх істо-
тних умов. Відповідно, неможливість цього визначення необ-
хідної сукупності істотних умов не дає можливості встановити 
правову природу договору цесії (якщо розглядати її як самос-
тійне договірне зобов’язання), а отже, не дозволяє визначити 
її  місце у системі договірних зобов’язань, що, у свою чергу, 
створює труднощі у пошуках правових механізмів розв’язання 
спорів щодо договорів подібного роду. А отже, хоче того особа, 
чи ні, вона змушена адаптувати договір цесії до того чи іншого 
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виду договору про передачу майна у власність і тільки після 
цього тлумачити угоду та визначати юридичні механізми ви-
рішення спору. 

Таким чином, можна стверджувати, що уступка права ви-
моги є окремим цивільно-правовим інститутом, який значно 
відрізняється від подібних правових явищ. 

 
 

С. С. Сімонов 
(Харківський національний університет 

 внутрішніх справ)  

 
ОСКАРЖЕННЯ СЛІДЧИМ РІШЕНЬ, ДІЙ  

ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА 

 
Метою цього дослідження є визначення порядку і умов 

оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора та 
порівняльно-правова характеристика чинного Кримінального 
процесуального кодексу України з Кримінально-процесуаль- 
ним кодексом 1960 року. 

Здійснення прокурором функції нагляду за додержанням 
законів під час проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням обу-
мовлює необхідність наділення його повноваженнями владно-
го характеру, які надають можливість ефективно вирішувати 
поставлені перед ним завдання. У зв’язку з цим прокурор упов-
новажений надавати обов’язкові для слідчого вказівки, дору-
чення, погоджувати процесуальні рішення слідчого, скасовува-
ти їх, спрямовувати хід досудового розслідування тощо. Разом 
з  тим, відповідно до ст. 40 КПК України слідчий є самостійним 
у своїй процесуальній діяльності.  

Це обумовило потребу в провадженні окремої процедури 
оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора, 
що має значення гарантії забезпечення його процесуальної са-
мостійності та належного виконання ним покладених на нього 
обов’язків [3, с. 516]. 
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Кримінально-процесуальний кодекс 1960 р. вперше у ра-
дянський період визначив вказівки, які не були обов’язковими 
для виконання слідчим і оскарження яких зупиняло їх вико-
нання (ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 227 КПК).  

Це були вказівки про притягнення як обвинуваченого, 
про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення, про направ-
лення справи для віддання обвинуваченого до суду або про за-
криття справи.  

Виконання цих вказівок стосувалося самого змісту й ре-
зультатів розслідування справи. У таких питаннях прокурор 
не  вправі був примусити слідчого діяти всупереч його переко-
нанню [4, с. 2]. 

Кримінальний процесуальний кодекс встановив, що слі-
дчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки проку-
рора, які надаються у письмовій формі, а невиконання слідчим 
законних вказівок і доручень прокурора тягне за собою перед-
бачену законом відповідальність (ч. 4 ст. 40 КПК). Згідно зі 
ст.  311 КПК України під час досудового розслідування слідчий, 
який здійснює розслідування певного кримінального правопо-
рушення, має право оскаржувати будь-які рішення, дії чи без- 
діяльність прокурора, прийняті або вчинені у відповідному до-
судовому провадженні, крім випадків, передбачених КПК Укра-
їни. До таких, зокрема, належить рішення, передбачене ст. 217 
КПК про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розс-
лідування [1]. 

Скарга слідчого подається в письмовій формі до про- 
куратури вищого рівня щодо прокуратури, в якій обіймає  
посаду прокурор, рішення, дія чи бездіяльність якого  
оскаржується.  

Строк оскарження не може перевищувати трьох днів з 
моменту прийняття або вчинення оскаржуваних рішення, дії 
чи бездіяльності (ст. 312 КПК).  

Незважаючи на відсутність у  законі вимог стосовно зміс-
ту скарги, у ній мають бути зазначені відомості, які є необхід-
ними для здійснення перевірки законності оскаржуваних рі-
шень, дій чи бездіяльності прокурора. При цьому оскарження 
слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора не зупиняє їх 
виконання [2, с. 572]. 
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За наслідками розгляду скарги можуть бути прийняті  
рішення про: 

1) залишення рішення чинним, визнання законними 
вчинених дії чи бездіяльності; 

2) зміну рішення в частині; 
3) скасування рішення і прийняття нового рішення, ви-

знання незаконними вчинених дії чи бездіяльності і зо-
бов’язання вчинити нову дію.  

У разі скасування рішення або визнання незаконними 
вчиненої дії чи бездіяльності прокурор вищого рівня має право 
здійснити заміну одного прокурора на іншого з числа службо-
вих осіб органів прокуратури того самого рівня в досудовому 
провадженні, де було прийнято або вчинено незаконне рішен-
ня, дія чи бездіяльність [1]. 

Ми підтримуємо думку В. П. Горбачова, що новий закон 
залишив тільки відомчий порядок оскарження рішень, дій та 
бездіяльності прокурора до прокурора вищого рівня, рішення 
якого є остаточним і не підлягає оскарженню до суду або інших 
органів. З урахуванням того, що за часів незалежності України 
тенденцією розвитку законодавства щодо оскарження рішень, 
дій та бездіяльності органів досудового розслідування та про-
курора було поступове розширення сфери судового порядку 
оскарження, свого подальшого обговорення потребує питання 
надання слідчому права оскаржувати рішення, дії чи бездіяль-
ність прокурора саме в судовому порядку. 
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РОЗПОДІЛ ВЛАДИ ЯК ПРИНЦИП  
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ 

 
Основною керівною ідеєю будь-якої правової держави 

є  принцип поділу публічної влади. Цей принцип побудови 
та  реалізації державного апарату побудований таким чином, 
що існує відповідність влади і держави. Вказаний принцип  
передбачає поділ влади, яка має бути поділена між законодав-
чими, виконавчими і судовими органами при цьому кожна 
з  гілок влади відносно інших є самостійна і незалежна, що  
виключає можливість узурпації всієї влади в державі якоюсь 
особою чи окремим органом. 

Створення ефективної системи управління є однією з го-
ловних завдань правової демократичної держави. Відтак, на 
сьогодні актуальними є питання, пов’язані з організацією дер-
жавної влади в Україні, одним з яких є розгляд аспектів поділу 
державної влади. 

Метою дослідження є визначити та охарактеризувати 
основні аспекти поділу державної влади. Дана проблема є ак- 
туальною і предметом досліджень ряду науковців. Серед вче-
них, які досліджували окремі аспекти даної проблеми доцільно 
відмітити праці В. Авер’янова, А. Колодія, В. Копейчикова, 
Ю.  Тодики та ін. 

Влада – поняття складне, багатоаспектне. Вона має дав-
ню історію, свій початок бере з моменту зародження людського 
суспільства. В житті кожної людини влада відіграє величезну 
роль, тому що вона притаманна будь-якій організованій, біль-
ше чи менше стійкій спільності людей. Найбільш яскраво влада 
зі всіма її атрибутами відтворюється в державі. «Народ, влада 
і  територія завжди будуть складовими якісними ознаками 
держави» [1, с. 75]. 

Вперше конституційне закріплення принцип поділу вла-
ди одержав у Конституції США у якій від імені усього амери-
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канського народу були поділені повноваження органів держа-
ви конгресу президента і підзвітних йому міністерств судів. 

При з’ясуванні окремих аспектів цього принципу слід 
пам’ятати що в наш час вони одержали ряд доповнень. Так 
у  конституціях деяких країн додатково виокремлюють вибор-
чу та інші види влади [2, с. 45]. 

В реалізації державної влади, на нашу думку, існують  
функціональний, інституційний і суб’єктний прояви принципу 
поділу державної влади. Функціональний аспект вказує на те, 
що владні інститути тієї чи іншої гілки влади наділені самос-
тійними повноваженнями, здійснюють якусь одну з одноймен-
них функцій. Їх компетенції не повинні перетинатися чи кон-
курувати, що унеможливлює втручання однієї гілки влади в 
компетенцію іншої. 

Розглядаючи зміст інституційного принципу поділу вла-
ди, серед його складових можна виокремити такі основні ідеї: 

‒ закони, які наділені вищою юридичною силою (на рів-
ні із Конституцією або Основним законом) мають ухвалювати-
ся спеціальною процедурою єдиним органом законодавчої 
влади; 

‒ виконавча влада представлена вищим органом, яким 
є  Кабінет Міністрів України, що має виконувати закони Украї-
ни у відповідності до реальних потреб виконавчої діяльності, 
займатися підзаконною нормотворчою діяльністю, бути в пев-
ній мірі підзвітним та відповідальним перед Президентом 
України та підконтрольним Верховній Раді України у межах 
передбачених правовим полем; 

‒ проте між законодавчою та виконавчою гілками влади 
має забезпечуватися баланс повноважень, що виключає пере-
несення центру прийняття усіх рішень, а тим більше усієї пов-
ноти влади на одну з них; 

‒ судова гілка влади є незалежною і в межах своєї ком-
петенції судові органи діють самостійно [3, с. 12]. 

Суб’єктний аспект знаходить прояв у тому, що та сама 
особа або організований політичний суб’єкт не повинні одно-
часно представляти рiзнi гiлки державної влади. Суб’єктний 
компонент поділу державної влади означає, що та сама особа 
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або організований політичний суб’єкт (політичний лідер або 
ж  партія, група) не повинен здійснювати одночасно різні  
владні-функції і різні гілки державної влади будуть реально 
незалежними, лише якщо вони контролюються різними 
суб’єктами, у всякому разі – не контролюються тим же самим 
суб’єктом [4, с. 2].  

Отже, розглянувши питання про принцип розподілу вла-
ди в конституційній системі України можна дійти висновку: 

1. Принцип розподілу влади є важливим чинником в  
прояві демократичного устрою країни. 

2. Основним виконавцем принципу розподілу влади 
є  державний орган, який наділений повноваженнями видавати 
і  втілювати  в  життя  правові  норми. 

3. Досконалість правової бази, яка покликана обмежу- 
вати тиск з боку конкуруючої гілки влади, визначає рівень  
демократичного розвитку, щабель цивілізованості і людяності 
України. 

4. Необхідність розвитку і вдосконалення правової бази 
є  запорукою гармонійного життя держави і всього народу 
України. 

З 1 січня 2005 р. в Україні запропонований і реалізований 
новий розподіл державно-владних повноважень, він поклика-
ний стати більш демократичним, обмежити узурпацію влади, 
бути більш гнучким до вдосконалення правової бази.  

Ми стоїмо на самому початку реалізації даної моделі і ро-
бити висновки з цього питання ще зарано, але, втілюючи за-
значену модель розподілу державної влади, ми знову стикає-
мося з недоліками законодавця в певних питаннях діяльності 
державних органів. 

Нагальним питанням для законодавця повинно стати не 
перерозподіл владних повноважень, а видання вдосконаленої 
нормативної бази для якомога ефективнішої роботи органів 
державної влади. 

Таким чином, можна зробити висновок, що головною ме-
тою конституційного принципу поділу влади є, насамперед, 
сприяння забезпеченню прав і свобод людини і громадянина 
через попередження та обмеження можливості амбіційного 
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зміряння тих чи інших сил на абсолютну владу наслідком чого 
як правило стають в суспільстві авторитарний і тоталітарний 
режими та юридичні порядки. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СТРАЙК 

 
Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів ви-

значено КЗпП України, а колективних – Закону України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік-
тів)». Варто зазначити, що одним із засобів вирішення колек-
тивного трудового спору є право трудового колективу органі-
зовувати та проводити страйк. 

У незалежній Україні право громадян на страйк закріп-
лене конституційно. Відповідно до ч. 1 ст. 44 Основного Закону 
«ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх еко-
номічних і соціальних інтересів».  
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На сьогоднішній день питанню дослідження правової 
природи права на страйк та процедурі його реалізації присвя-
чено чимало науково-теоретичних праць. Це є очевидним, адже 
щороку збільшуються випадки порушення права працюючих 
на страйк – роботодавцями. 

Основним проблемним моментом даної сфери є визна-
чення такого рівня гарантій та відповідальності, при якому 
право на страйк буде доступним, раціональним, правильним 
аспектом захисту порушених прав працівників, і в той же час не 
буде завдавати тяжких матеріальних збитків для роботодавця, 
адже за сучасних умов коло прав та обов’язків усіх суб’єктів 
правових відносин, зокрема і трудових, повинно реалізовува-
тись на однаковому рівні [4]. 

У чинному законодавстві відсутнє визначення порядку 
розгляду й підсудності спорів, що пов’язані з визнанням страй-
ків незаконними. З огляду на характер спірних правовідносин, 
Н. М. Швець зауважує, що такі справи належить розглядати  
судам за місцем розташування підприємства, на якому оголо-
шено страйк. У разі оголошення галузевого, територіального 
чи національного страйку власники або їх представники мають 
звертатися до суду за місцезнаходженням органу (особи), що 
очолює страйк [6, c. 8]. 

На сьогодні законодавством України встановлено низку 
гарантій для учасників страйків, а саме – участь працівника 
у  страйку не може вважатись порушенням трудової дисциплін 
і підставою для розірвання трудового договору, оскільки його 
дії щодо припинення роботи дозволені законом. 

Відповідно до чинного законодавства України час страй-
ку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується. 
В  проекті Трудового кодексу України дане питання вирішуєть-
ся по-іншому.  

Так, відповідно до п. 3 ст. 379 Проекту працівникам, які 
брали участь у страйку, може виплачуватися заробітна плата за 
домовленістю сторін, а у разі недосягнення згоди – у судовому 
порядку. У разі невиконання роботодавцем рішень примирних 
органів, він виплачує працівникам заробітну плату в середньо-
місячному розмірі. 
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Страйк на підприємстві очолює орган, що визначається 
загальними зборами (конференцією) найманих працівників 
при ухваленні рішення про оголошення страйку. На виробни-
чому рівні орган, що очолює страйк, визначається загальними 
зборами одночасно з ухваленням рішення про оголошення 
страйку, про що вказується в протоколі зборів. Серед розпо-
всюджених на практиці порушень законодавства учасниками 
страйку можна назвати недотримання процедури оформлення 
протоколу про оголошення страйку на стадії голосування про 
його проведення. Зокрема, у протоколі загальних зборів робо-
чого цеху № 1 Свердловського машинобудівного заводу (Лу-
ганська область), де розглядалося питання про оголошення 
страйку через заборгованість із виплати зарплати, зі 116 пра-
цівників цеху схвалило 64 особи, проте підписи під прізвищами 
й ініціалами прихильників страйку поставили лише 18 праців-
ників (справа № 427/1565/14-ц) [1]. У Законі України «Про по-
рядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 
положення щодо способу голосування розкрито нечітко (воно 
може бути відкритим або таємним). Якщо йдеться про відкри-
ти голосування учасників загальних зборів, то було б дореч-
ним, окрім загальної кількості осіб, які проголосували за про-
ведення страйку, вказати прізвища цих працівників із їхніми 
підписами, що у подальшому не виникало питань із приводу 
загальної кількості учасників страйку. І тут же вказати норму, 
яка б регулювала відповідальність роботодавця за пересліду-
вання учасників страйку, осіб – які йому стануть відомі у випа-
дку дотриманої запропонованої вище процедури оформлення 
рішення учасників загальних зборів. 

Ще однією проблемою, щодо реалізації права на страйк – 
є те що законодавство України не передбачає гарантій для 
працівників, які брали участь у страйку, що пізніше був визна-
ний незаконним.  

Рішення суду про визнання страйку незаконним зо-
бов’язує учасників страйку ухвалити рішення про припинення 
або скасування оголошеного страйку, а працівників – розпоча-
ти роботу не пізніше наступної доби після дня вручення копії 
рішення суду органу, що очолює страйк. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про порядок ви-
рішення колективних трудових спорів (конфліктів)» організа-
ція страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому 
є  порушенням трудової дисципліни. Через те, працівники після 
доведення до їх відома рішення суду про незаконність страйку 
притягуються до дисциплінарної або адміністративної відпові-
дальності незалежно від припинення такого страйку. Тобто 
визнається порушенням трудової дисципліни участь у неза-
конному страйку як до розгляду справи судом, так і після при-
йняття ним рішення. В цьому випадку працівник може бути 
звільнений за прогул, оскільки на сьогодні Кодекс законів про 
працю України не доповнений спеціальним пунктом, що буде 
визнавати участь у незаконному страйку самостійною підста-
вою припинення трудового договору з ініціативи власника. 

Час участі у страйку, що визнаний судом незаконним, 
не  зараховується до загального стажу роботи. Але на час 
страйку за працівниками, що беруть у ньому участь, зберігаєть-
ся місце роботи та посада. За словами І. Я. Кисельова, на даний 
час у більшості країн визнано, що страйк, будучи правом, за- 
кріпленим у законі, веде до призупинення трудових відносин 
[3, c. 183]. Тобто по закінченні страйку його учасники у прин-
ципі підлягають відновленню на своїх робочих місцях, а пра-
цівники, що їх заміняли, мають бути звільнені. 

Слід зазначити, що громадяни намагаються захистити 
свої права не лише шляхом оголошення страйків, а за допомо-
гою акцій протесту, здебільшого організованих колективних, 
а  інколи й стихійних, які переходять у масове безладдя. Страйк, 
як свідчить практика, не завжди завершується задоволенням 
вимог страйкуючих. Тому наймані працівники застосовують й 
інші заходи соціальної непокори: демонстрації, мітинги, пікету-
вання, перекривання авто- і залізничних шляхів, колективні та 
індивідуальні голодування, самогубства. Відомими стали навіть 
випадки самоспалення. Подібні акції протесту є лише виразом 
емоцій людей, часто доведених до відчаю протиправними, на їх 
думку, діями різних посадових осіб [5, с. 57–58]. 

В наші дні право на страйк є одним з основних прав люди-
ни, визнане більшістю країн і включене до Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні і культурні права. Це право перебуває 
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під захистом контрольних органів МОП, визнане міжнародним 
співтовариством і ґрунтується на принципах свободи асоціації, 
проголошених у Статуті МОП та відповідних конвенціях. 

Із вище названого можна зробити висновок про те, що 
право на страйк відіграє важливу роль у професійному житті 
кожного працівника. Адже, воно являється гарантією на на- 
лежні умови праці та дієвим способом встановлення відносин 
соціального партнерства між роботодавцями та працівниками. 
У  випадку оголошення страйку найманим працівникам необ-
хідно чітко дотримуватись процедури, визначеної законодав-
ством з метою уникнення негативних наслідків. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ  

ДО ГІДНОСТІ ТА ЧЕСТІ  
ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО 

 
Людська гідність та честь – це охоронювані законом  

немайнові права і невідчужувані права, що забезпечують со- 
ціальне буття фізичної особи [1]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/137/98
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38744732
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Уперше категорії гідності та честі особи розроблялись 
представниками стоїцизму: Сенекою, Епіктетом та Марком  
Аврелієм. Вони стверджували, що честь та гідність є найвищи-
ми людськими цінностями, без яких життя не має сенсу. Німе-
цький філософ Артур Шопенгауер виокремлював декілька ви-
дів честі: громадянську, службову та статеву. 

Але саме у XX столітті у світовій філософії права відро-
джується ідея природного права, людська гідність є абсолют-
ною цінністю суспільства, що притаманна людині як істоті сус-
пільній протягом усієї історії її існування та розвитку. Та й сам 
розвиток людини неможливий без її визнання вищою соціаль-
ною цінністю, що визначає необхідність поваги до неї, а, отже, 
поваги до її гідності та прав [2]. 

Право людини на честь та гідність є великим, значу-
щим,фундаментальним, природнім правом людини. І саме вті-
лення сутності цього явища в правову реальність сучасних  
цивілізованих суспільств, які прагнуть до демократичних, пра-
вових, і соціально-цінних відносин, мають бути значною подією 
в житті кожної держави [3]. 

Перш за все право на повагу до людської гідності перед-
бачене у Загальній декларації прав людини від 10.12.1948 року: 
ст.  1 каже що, «всі люди народжуються вільними і рівними 
у  своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю 
і  повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерст-
ва». Ст. 4 показує нам що, «ніхто не повинен бути в рабстві 
або  у  підневільному стані; рабство і работоргівля заборо- 
няється у всіх її випадках. Ст. 5 наголошує, «що ніхто не пови-
нен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або тако-
го, що принижує його гідність, поводження і покарання»[4]. 

У ч. 1 ст. 16 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 р. 
йдеться, про те що, «жодна дитина не може бути об’єктом сваві-
льного або незаконного втручання в здійснення її права на осо-
бисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю корес-
понденції або незаконного посягання на честь і гідність» [5]. 

Основоположне право людини на повагу до її честі та гід-
ності віднайшло своє відображення в українському законодав-
стві зокрема, в Конституції України від 28.06.1996 р. у ст. 3  
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проголосила людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. У ст. 68 Конституції України зазначено, що кожен 
зобов’язаний дотримуватися Конституції та законів України 
і  не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей 
[6]. В Цивільному кодексі України від 16.01.2003 р. (далі ‒ ЦК) 
у  ст. 201 містяться норми, що зазначають особистими немай-
новими благами, які охороняються цивільним законодавством, 
є: здоров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я  
(найменування); авторство; свобода літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охоро- 
няються цивільним законодавством. У разі порушення права 
фізичної особи на честь і гідність вона вправі особисто зверну-
тися до суду з відповідним позовом (ч. 3 ст. 297 ЦК) [7]. Кримі-
нально-процесуальний кодекс України у ч. 1 ст. 11 зазначає, 
«під час кримінального провадження повинна бути забезпече-
на повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи». 
У  ч. 2 ст. 11 містяться норми, що забороняють під час кримі- 
нального провадження піддавати особу катуванню, жорстоко-
му, нелюдському або такому, що принижує її гідність, пово-
дженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування тако-
го поводження, утримувати особу у принизливих умовах, при-
мушувати до дій, що принижують її гідність. У ч. 3 ст. 11 гаран-
тується право захищати усіма засобами, що не заборонені  
законом, свою людську гідність, права, свободи та інтереси, по-
рушені під час здійснення кримінального провадження [8]. 

Проблема людської гідності, особистої, громадянської, 
чоловічої, жіночої, національної тощо дуже важлива для нині-
шнього українського суспільства загалом. Нині українці пере-
живають поволі зворотний процес – масове пробудження лю-
дини-особистості, формування її, розвитку її особистісних яко-
стей і найперше людської та особистої гідності. А це означає, 
що масово з’являється автономний індивід, який готовий стати 
повноцінним реальним, а не декларованим суб’єктом права [9]. 

Отже, право людини на повагу до її честі та гідності є ос-
новоположним та фундаментальним правом людини. Вивчен-
ня цієї проблематики займалися видатні філософи та історики. 
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Є досить багато дефініцій цих понять, але загальними можна 
вважити такі: честь – це оцінка, яка дається суспільством конк-
ретній людині, а гідність ‒ це позитивна самооцінка людини.  
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ДОКАЗУВАННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, 

а  також Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 ро-
ку не містять поняття кримінального процесуального доказу-
вання й, відповідно, не розкривають його сутність. Тому це 
є  однією з причин, що на сьогодні у теорії доказового права 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
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немає єдності думок щодо поняття доказування та його струк-
тури, а також його співвідношення з кримінальним проце- 
суальним пізнанням. Доказування можна визначити як пізна-
вальну діяльність, яка проходить у встановленій законом про-
цесуальній формі, спрямованій на виявлення обставин злочи-
ну, що мали місце в минулому, та встановлення істини у кримі-
нальному провадженні. У науці поширеною є думка, що процес 
доказування – це діяльність, пов’язана зі збиранням, пере- 
віркою й оцінкою доказів. Кожний з названих елементів вва- 
жається окремими етапом доказування [1, с. 30; 2, с. 12]. 

У ст. 66 КПК України 1960 року йшлося про збирання та 
подання доказів, а у ст. 67 КПК – про їх оцінку. Як вбачалося 
з  положень ст. 66 КПК України, збирання доказів могло здійс-
нюватися шляхом: 1) виклику осіб для допиту або залучення 
експертів для надання висновків; 2) витребування від підпри-
ємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян предме-
тів і документів, в тому числі проведення ревізій, за допомогою 
яких можна встановити обставини справи; 3) проведення пе-
редбачених законом слідчих дій. Подавати докази могли підоз-
рюваний, обвинувачений та їхній захисник, потерпілий, циві-
льний позивач, цивільний відповідач і їхні представники, а та-
кож будь – які громадяни, підприємства, установи та організа-
ції. Дана норма закону була суперечливою, через те, що всі пе-
рераховані особи не могли подавати докази. Подані ними фак-
тичні дані набували сили доказів у тому разі, якщо вони прохо-
дили відповідну процедуру оформлення особою (слідчим, про-
курором), яка здійснювала кримінальну процесуальну діяль-
ність, а інколи й після перевірки їх достовірності. Тому доказа-
ми ці дані називати не слід, бо вони повинні називатися факти-
чними даними. Фактичні дані та дані про шляхи їх отримання 
були основними об’єктами фіксації в процесі доказування.  
Разом із фактичними даними існувала й додаткова інформація, 
яка також мала доволі важливе значення. Цю інформацію  
назвали орієнтовною. Зазвичай вона здобувалась в ході прове-
дення ОРД, консультацій із спеціалістами і т.п.  

У КПК України 2012 р. також не розкриваються поняття 
доказування та його структурні елементи. Стаття 93 чинного 
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КПК розкриває основні засади доказування, а у стаття 94 чин-
ного КПК – оцінки доказів. Відповідно до ст. 93 чинного КПК 
України збирання доказів здійснюється сторонами обвинува-
чення, захисту та потерпілим. Повноваження по реалізації да-
ного припису у сторін не рівнозначні. Так, сторона захисту та 
потерпілий можуть лише ініціювати проведення слідчих (роз-
шукових) та негласних слідчих (розшукових) дій шляхом по-
дання клопотання слідчому, прокурору. Законодавець під- 
кріплює у самій назві цих процесуальних дій те, що вони приз-
начені в першу чергу для розшуку слідів і фактичних даних про 
сліди вчиненого злочину в порядку, передбаченому Кодексом. 
Зважаючи на те, що злочини, як правило, готуються і вчиня-
ються в умовах таємності від правоохоронних органів, чинний 
КПК передбачає можливість застосування для контролю та ви-
явлення фактів вчинення кримінальних правопорушень слід-
чих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Вони 
мають спільну мету, але відрізняються порядком проведення.  

Збирання доказів є одним з елементів доказування. 
Структуру збирання доказів у процесуальних джерелах розгля-
дають як врегульовану КПК діяльність уповноважених суб’єк- 
тів по виявленню й фіксації у встановленому кримінальним 
процесуальним законом порядку матеріальних та ідеальних 
слідів злочину або інших фактичних даних, що мають доказове 
значення для кримінального провадження. Процесуальне за-
кріплення фактичних даних є необхідним елементом будь-якої 
слідчої дії, що проводиться з метою збирання чи перевірки до-
казів. Без процесуальної фіксації (закріплення) пізнаних фак-
тичних даних, а також дій з їх виявлення неможливо сформува-
ти доказ. Отримана суб’єктом доказування інформація у вигля-
ді матеріальних або ідеальних образів може бути використана 
в доказуванні лише після приведення її у встановлену законом 
форму. Тому фіксація доказової інформації є обов’язковим еле-
ментом процесу збирання доказів і складається із системи дій 
по процесуальному закріпленню фактичних даних, що мають 
значення для правильного вирішення справи. 

Оцінка доказів представляє розумову діяльність слідчого, 
прокурора, судді, здійснювану у логічних формах при дотри-
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манні наукової методології пізнання, що забезпечує досягнен-
ня істини. У кримінальному процесі оцінка доказів провадиться 
за внутрішнім переконанням слідчого, прокурора, суддів, за-
снованому на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні 
доказів; при цьому у законі не вказуються формальні умови, що 
заздалегідь визначали б цінність і значення кожного доказу 
окремо та їх сукупності. 

В суді суддя здійснює саме переоцінку доказів (після слі-
дчого) і, на наш погляд, те, що його думка з приводу них важ-
ливіша ніж думка слідчого не зовсім справедлива. Як ми бачи-
мо ніхто не знаходиться до процесу розслідування ближче ніж 
слідчий, який в свою чергу дає доручення оперативним підроз-
ділам, спілкується з усіма учасниками кримінального прова-
дження більш довгий час ніж прокурор та суддя. 

 
–––––––––––––––––– 
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МЕХАНІЗМ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 
У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 
Кредитування на сьогодні залишається найбільш кримі-

ногенною сферою банківської діяльності. Для механізму вчи-
нення злочинів за допомогою кредитних операцій типовим є 
існування складних за своєю внутрішньою структурою та кри-
мінально-правовими ознаками схем злочинної діяльності.  
Аналіз наукової літератури та слідчо-судової практики дає під-
стави для висновку про існування основних та допоміжних 
злочинів на шляху протиправного збагачення з використанням 
позикових операцій банку [3, с. 94].  
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Основними злочинами у цьому випадку виступають: 
привласнення кредитних ресурсів банку (ч. 2 ст. 191 КК Украї-
ни) та шахрайське одержання кредиту (ст. 190 КК України). 
Допоміжними на шляху вчинення основного злочину, як пра-
вило, виступають наступні дії: створення фіктивного підпри-
ємства (ст. 205 КК України), службове підроблення (ст. 366 
КК  України) та інші злочини у сфері службової діяльності 
(ст.ст. 364–370 КК України). Як спосіб приховання (маскування) 
наслідків злочинної діяльності можуть виступати доведення до 
банкрутства (ст. 219 КК України) та ін. 

Основною ціллю у даній схемі злочинного збагачення є 
заволодіння кредитними коштами банку. Банківський кредит – 
це позика в грошовій чи іншій формі, що надається кредитором 
(банком) на умовах строковості, платності, зворотності та ці-
льового характеру. Введення в оману потенційними позичаль-
никами банківської установи здійснюється різними способами, 
які можуть бути об’єднані у дві групи: 1) шляхом використання 
спеціально створених для розкрадання кредитних ресурсів  
фіктивних підприємств; 2) шляхом фальсифікації документів 
і  застосування інших прийомів обману, внаслідок чого служ- 
бовці банку вводяться в оману щодо можливостей і перспектив 
повернення кредиту і якості його забезпечення. 

На підставі аналізу літературних джерел, злочинну  
діяльність щодо незаконного отримання та розкрадання кре-
дитних ресурсів банку у найбільш загальних рисах можна  
поділити на кілька етапів [1, с. 89–92; 2, с. 34–38]. 

На першому етапі створюються або використовуються не 
менше двох фіктивних фірм – суб’єктів господарювання, на ім’я 
яких планується одержання кредитів. Їх засновниками, влас-
никами та керівниками є одні й ті самі особи – співучасники 
злочину. В окремих випадках керівниками фірм (директор,  
головний бухгалтер) призначають підставних осіб, які не ма-
ють відповідної кваліфікації для виконання покладених на них 
обов’язків, тому безперечно виконують вказівки осіб, які їх  
найняли. 

На другому етапі розроблюють «пакети» підроблених 
документів, які вимагають банківські установи для надання 



- 400 - 

кредитів. При цьому одна з фірм виступає одержувачем креди-
ту, інші – партнерами по угодах (купівлі-продажу, поставок  
тощо), якими «обґрунтовується» необхідність та господарська 
доцільність одержання (надання) кредиту. 

На третьому етапі названий «пакет» документів особи-
сто або через посередників (у тому числі підставних керівників 
фірм) подають до банківської установи. Для полегшення ско-
єння злочину члени злочинної групи можуть вступати у зговір 
з відповідальною посадовою особою банку, яка відає питання-
ми видачі кредитів, про дачу хабара (як правило, у доларах 
США) у розмірі від 10 до 50 % від суми кредиту. Після цього пі-
дписуються кредитні договори та інші документи (наприклад, 
договір застави, страхування кредиту та заставного майна, то-
що) і кредитні ресурси перераховуються на позиковий, а зго-
дом – на поточний рахунок фірми. 

На завершальному етапі одержані гроші протягом одно-
го-трьох днів перераховуються на рахунки заздалегідь підібра-
них суб’єктів господарювання, де проводиться їхня конверта-
ція (за окремо розробленою схемою), після чого частина валю-
ти передається керівництву банківської установи, а решта при-
власнюється злочинною групою. У подальшому готівкову ва-
люту одержують особисто члени злочинної групи або підставні 
особи, на яких заготовляють підроблені документи. Одержання 
та привласнення готівкою національної валюти теж маскуєть-
ся підробленими документами на видачу заробітної плати на 
підставних чи фіктивних осіб, актами закупівлі продукції та ін. 

 
–––––––––––––––––– 
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УМИСНЕ ВБИВСТВО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ  
В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
Сьогодні в усіх правових системах світу вбивство розгля-

дається як один з найтяжчих злочинів. Безсумнівно, вбивство, 
як і будь-який інший насильницький злочин є жорстоким за 
самою своєю суттю. Однак, чинне національне законодавство 
серед кваліфікованих видів умисного вбивства окремо виділяє 
вбивство, вчинене з особливою жорстокістю – п. 4 ч. 2 ст. 115 
КК України [1, с. 146]. 

За даними офіційної статистики Генеральної Прокурату-
ри України за 2015 року було зареєстровано 22 умисних вбивс-
тва з особливою жорстокістю, з них лише 16 осіб було засудже-
но, за січень – серпень 2016 року вже було зареєстровано 
10  злочинів, але засуджено лише 4 особи [2].  

Дослідження матеріалів слідчо-судової практики свід-
чить та наукової літератури свідчить, що на практиці виника-
ють певні труднощі під час кваліфікації та доведення вини пі-
дозрюваного у вчиненні умисного вбивства з особливою жорс-
токістю. У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне провести порів-
няння норм вітчизняного кримінального законодавств з кри-
мінальним законодавством Німеччини з метою перейняття по-
зитивного досвіду. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 07 лю-
того 2003 року № 2 «Про судову практику в справах про злочини 
проти життя та здоров’я особи» у п. 8 зазначено, що умисне 
вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю, якщо 
винний, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що за-
вдає йому особливих фізичних (шляхом заподіяння великої кі-
лькості тілесних ушкоджень, тортур, мордування, мучення, 
в  тому числі з використанням вогню, струму, кислоти, лугу,  
радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного болю 
тощо), психічних чи моральних (шляхом зганьбування честі, 
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приниження гідності, заподіяння тяжких душевних переживань, 
глумління тощо) страждань, а також якщо воно було поєднане з 
наругою над трупом або вчинювалося в присутності близьких 
потерпілому осіб і  винний усвідомлював, що такими діями за-
вдає останнім особливих психічних чи моральних страждань [3]. 

Поряд з цим, у КК Німеччини у параграфі 211 встановле-
но кримінальну відповідальність за тяжке вбивство – вбивст-
во при обтяжуючих обставинах, якими є: вбивство із садистсь-
ких спонукань, для задоволення статевого потягу, з корисли-
вих та інших ганебних спонукань, підступним, жорстоким спо-
собом або загально небезпечними засобами, чи для приховання 
іншого злочинного діяння або полегшення його вчинення. 
Як  бачимо, для кваліфікації злочину як тяжкого вбивства дос-
татнім є прояв не особливої жорстокості, а жорстокості відно-
сно потерпілого (курсив наш) [4, с. 160]. 

Окремої уваги заслуговує німецька судова практика, яка 
на відміну від української, окремо виділяє вбивство із садист-
ських спонукань. Так, Палата з кримінальних справ Верховного 
федеративного суду Німеччини визначає наявність у винного 
садистських спонукань у тому випадку, якщо позбавляючи 
життя, він хотів лише подивитися на страждання особи, яка 
помирає. Таким чином, мотив є обов’язковою ознакою даного 
злочину. Якщо мотив встановити неможливо, склад даного 
злочину відсутній [5, с. 850]. 

Проаналізувавши судову практику щодо призначеного 
покарання за вчинення умисного вбивства з особливою жорс-
токістю ми встановили, що в переважній більшості винна особа 
отримує покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років поз-
бавлення волі. За кримінальним законодавством Німеччини 
умисне вбивство, пов’язане з проявом жорстокості до потерпі-
лого караається виключно довічним позбавленням волі.  

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, зазначимо, 
що н анашу думку, потребує подальшого дослідження питання 
доцільності перейняття досвіду Німеччини щодо розширення 
переліку кваліфікованих видів вбивств та посилення за них  
відповідальності, оскільки відповідно до ст. 3 Конституції 
України саме людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недо-
торканність та безпека визнаються в Україні найвищою со- 
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ціальною цінністю. Виходячи з норм Основного закону відпові-
дальність за вбивство з особливою жорстокістю повинно бути 
об’єктивним, обґрунтованим та достатнім для забезпечення 
реалізації мети покарання.  

 
–––––––––––––––––– 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВСТУПУ 

В ЦИВІЛЬНУ СПРАВУ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ, 
КОТРА НЕ ЗАЯВЛЯЄ САМОСТІЙНИХ ВИМОГ 

 
Будь-яка справа позовного провадження обов’язково пе-

редбачає участь у ній двох сторін: позивача й відповідача. Але, 
крім сторін, у наслідках вирішення справи можуть мати заінте-
ресованість і інші особи.  

Цими особами є так звані треті особи [1]. Існує два види 
третіх осіб: треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 
предмета спору, та треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору.  

http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html
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Цивільний процесуальний кодекс України (надалі – ЦПК 
України) визначає порядок залучення до участі у справі або 
вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних ви-
мог. А саме суд повідомляє третю особу про справу, направляє 
їй копію заяви про залучення третьої особи і роз’яснює її право 
заявити про свою участь у справі. Копія заяви надсилається 
особам, які беруть участь у справі. Якщо від третьої особи 
не  надійшло повідомлення про згоду на участь у справі, справа 
розглядається без неї [1]. 

У судовій практиці такі треті особи беруть участь найчас-
тіше на стороні відповідача. Так, згідно ст. 24 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» як треті 
особи у справах про відшкодування матеріальної шкоди, запо-
діяної територіальній громаді, виступають службові особи ор-
ганів місцевого самоврядування, які заподіяли цю шкоду [2]. На 
жаль, може виникнути ситуація, коли третьою особою, котра 
не  заявляє самостійних вимог, може виявитись громадянин, 
котрий у наслідок правової не грамотності, не належним чином 
відреагує на його залучення у справу, а якщо точніше просто 
не  надішле повідомлення про згоду на участь у справі і внаслі-
док чого справа розглядатиметься без цієї особи і цим самим 
рішення, котре буде прийняте судом, може вплинути на права 
третьої особи і при чому не позитивно для неї. У зв’язку з цим, 
на нашу думку, виникає необхідність аби  норму, у котрій за-
значається, що «якщо від третьої особи не надійшло повідом-
лення про згоду на участь у справі, справа розглядається без 
неї», замінити на «якщо від третьої особи не  надійшло повідо-
млення про відмову на участь у справі, справа не може розгля-
датися без неї». Саме такими змінами можна буде належним 
чином забезпечити право особи на захист її прав і інтересів. 

 
–––––––––––––––––– 
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ЗАКОНОДАВЧЕ  

ГЕНДЕРНЕ КВОТУВАННЯ  
У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ:  

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

 
Проблематика рівного доступу жінок і чоловіків до ух-

валення політичних рішень має важливе значення для утвер-
дження держави як демократичної і правової та потребує пос-
тійної уваги з боку як практиків, так і науковців.  

Невирішеність цього питання вимагає звернення до та-
кого його важливого аспекту, як законодавче гендерне квоту-
вання у політичній сфері, зокрема до його витоків.  

Гендерні квоти – це політико-правовий спосіб згладжу-
вання наслідків гендерної дискримінації в усіх суспільних сфе-
рах шляхом надання легітимної політичної трибуни для арти-
куляції, представництва та реалізації відповідних соціальних 
інтересів [1, с. 26]. 

В сучасних умовах гендерне квотування спрямоване на 
підвищення соціального статусу саме жінок, з огляду на те, 
що  станом на 2014 рік у дев’яти парламентах світу не було  
жодної жінки-депутата; вони представлені в парламентах 173 
країн, однак тільки у 83-х із них застосовуються ґендерні квоти 
представництва. Тобто, це близько половини національних  
парламентів.  

Історично склалося, що ініціаторами переваг жінок впе-
рше виступили ліві політичні партії.  

Так, уже з кінця 1960-х рр. партії Скандинавських країн 
звернулися до цього питання та стали добровільно встановлю-
вати квоти для жінок.  

У 1970–1980 рр. квотування впевнено ввійшло в полі-
тичну практику таких зарубіжних держав як Швеція, Норвегія, 
Фінляндія, Ісландія, Данія та ін.  
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Нині міжнародні стандарти щодо рівного ставлення до 
жінок і чоловіків є частиною як первинного, так і вторинного 
законодавства держав членів Європейського Союзу. 

У 1994 році п. 2 ст. 3 Основного Закону ФРН, з метою  
забезпечення гендерної рівності реальних можливостей, про-
голошуючи рівність чоловіка і жінки, був доповнений тезою 
про те, що держава заохочує фактичне введення в життя  
рівності жінки і чоловіка та сприяє усуненню існуючих  
перекосів.  

У 1999 році були внесені поправки до розділу 1 Консти-
туції Франції, які містили вимоги про:  

а) законодавче сприяння рівному доступу жінки і чолові-
ка в отриманні виборчих мандатів і виборчих посад (ст. 1);  

б) зобов’язання політичних партій і  угрупувань щодо 
сприяння реалізації даного принципу (ст. 4).  

У 2003 році аналогічна норма була включена до статті 51 
Конституції Італії. Вона не тільки закріпила право чоловіка 
і  жінки на рівний доступ до державної служби і на заняття ви-
борчих посад, але й вимагає всіма відповідними заходами 
сприяти реалізації даних можливостей. 

У 1992 році Конституція Парагваю проголосила рівні 
права чоловіків і жінок та зобов’язала всі державні органи 
сприяти створенню умов і адекватних механізмів реальної 
й  ефективної гендерної рівності, усувати існуючі перешкоди, 
полегшити участь жінки в усіх сферах життя нації (ст. 48),  
а також сприяти доступу жінок до зайняття державних посад 
(ст. 117) [2, с. 183–184]. 

На законодавчому рівні першою із держав гендерні  
квоти закріпила Швеція (у 1994 році були внесені поправки 
до  Закону про рівність, відповідно до яких представництво  
чоловіків і жінок у всіх владних структурах не повинно  
бути  менше  40%). 

За даними Європарламенту, сьогодні більше 60 країн сві-
ту ввели квоти стосовно національних виборів: це більше 20 
держав Європейського Союзу, 14 держав Латинської Америки 
і  Карибського басейну, ряд країн Азії і Африки та ін., де такі 
квоти становлять від 20 до 30 відсотків. 
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Закон України «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків» (2005 р.) – один із перших норматив-
но-правових актів, що містить визначення поняття, яке прак-
тично означає гендерну квоту, а саме, термін «позитивні дії» – 
«спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисба-
лансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні 
права, надані їм Конституцією і законами України» [3]. Однак 
вищезазначений Закон України не містить самого механізму 
впровадження позитивних дій. 

У нашій державі вперше 30% гендерна квота була запро-
ваджена в 2013 році на виборах народних депутатів. Зміни до 
Закону України про «Політичні партії України» містять поло-
ження про мінімальний рівень представництва жінок і чолові-
ків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України 
від партії у загальнодержавному окрузі, а саме не менше 30 від-
сотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку. 
У  2015 році 30% гендерну квоту було законодавчо поширено 
і  на рівень місцевих виборів [4].  

Отже, вищезазначене дає нам підстави для висновку про 
те, що принцип гендерного квотування у політичній сфері бере 
свої витоки з другої половини ХХ століття і є необхідним пока-
зником демократизації та цивілізованості суспільства. Підви-
щення політичного представництва жінок, скорочення гендер-
ної асиметрії в Україні має запорукою створення ефективного 
механізму подолання гендерного дисбалансу у державі.  

 
–––––––––––––––––– 

1. Вілкова О. Ю. Гендерне квотування – один із механізмів реаліза-
ції гендерно чутливої державної політики зайнятості / О. Ю. Вілкова // 
Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 2. – С. 25–29. 

2. Алебастрова И. А. Конституционализм как правовое основание 
социальной солидарности: монография / И. А. Алебастрова. – М.: Про-
спект, 2015. – 614 с. 

3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – 
Ст.  561. 

4. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/ 

http://zakon4.rada.gov/


- 408 - 

Т. В.Ткач 
(Львівський державний університет 

внутрішніх справ)  

 

ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ 

 
Профілактика зловживання наркотичними речовинами 

є  дуже актуальною проблемою сьогоднішньої України, адже 
наркотики калічать молодих людей за якими майбутнє нашої 
нації, сприяють деградації населення держави, зростанню ко-
рупції й організованої злочинності. Методи недопущення вве-
зення наркотиків на територію України, перекривання шляхів 
надходження наркотичних речовин на чорний ринок, відслід-
ковування і нейтралізація організованих злочинних груп, що 
займаються торгівлею наркотичними речовинами знаходяться 
в компетенції правоохоронних органів. Це окремий і дуже важ-
ливий аспект боротьби з наркоманією.  

Однак, найголовнішими все ж таки залишаються питання 
просвітницької, пропагандистської і психокорекційної роботи 
серед підлітків і молоді з метою формування усвідомленого 
негативного ставлення до наркотиків, соціально-психологічна 
профілактика дезадаптації і дезорієнтації молодої людини, що 
вводить її до групи ризику з захворювання на наркоманію, 
призводить до моральної деградації а врешті решт і до фізич-
ної загибелі внаслідок призвичаєння до наркотичної отрути. 
Такими є загальні міркування щодо профілактики зловживан-
ня наркотичними речовинами [1]. 

Таким чином, профілактика наркотизму досить непрос-
тий в соціально-психологічному, правовому і організаційному 
відношенні процес. Її необхідно будувати не лише на основі ви-
ховного процесу, психотерапевтичного або медичного втру-
чання. При її організаційній побудові важливо пам’ятати про 
законодавчу і правову регламентацію антинаркотичної діяль-
ності. Тут слід використовувати положення адміністративного, 
кримінального, іншого законодавства України, а також норми 
міжнародного права і рекомендації світової спільноти. 
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Поширення наркоманії обумовлює необхідність застосу-
вання у боротьбі з нею новітніх засобів організаційного, право-
вого, економічного, психолого-педагогічного та медичного ха-
рактеру. Низка прийнятих за останні роки законодавчих актів 
і  державних програм свідчить про зростання ролі соціальних, 
організаційно-правових і адміністративно-правових засобів про- 
тидії наркоманії та правопорушенням у сфері обігу наркотичних 
засобів і психотропних речовин. Разом з тим, недостатня урегу-
льованість питань, пов’язаних із застосуванням правоохоронни-
ми органами багатьох адміністративно-правових заходів у  сфері 
боротьби з порушенням порядку законного обігу наркотиків 
негативно впливає на ефективність протидії цьому явищу в мо-
лодіжному середовищі. У свою чергу, широке застосування адмі-
ністративно-правових заходів попередження та припинення 
правопорушень у сфері обігу наркотиків обумовлює потребу 
в  подальшому науковому вивченні зазначених питань [2].  

В структурі діяльності по запобіганню та профілактиці 
наркоманiї, як і злочинності загалом, за ознакою цільового 
призначення виділяють: 1) цільові, або, як прийнято їх назива-
ти, спеціальні – правовi (спеціально-кримінологічні), що мають 
спеціальну мету запобігання злочинності; 2) загальносоціальні, 
здійснення яких спрямовується на вирішення інших соціаль-
них проблем, але побічно (посередньо) має ефект і щодо запо-
бігання злочинності (наркозлочинності). До заходів загально-
соціального напряму запобігання наркозлочинності, як і зло-
чинності загалом, належать: а) заходи, що нецілеспрямовано, а 
посередньо роблять запобіжний вплив на причини й умови на-
ркозлочинності; б) заходи, що спрямовуються стосовно скоро-
чення дії негативних соціальних явищ і процесів, які створю-
ють підґрунтя для виникнення та формування причин і умов 
злочинності загалом, у тому числі певною мірою і причин та 
умов наркозлочинності [3, с. 120].  

Варто приділити увагу групам чинників, стосовно яких 
можуть мати посередній запобіжний вплив загальносоціальні 
заходи. Насамперед, це соціально-економічні чинники, до яких 
відносять відсутність постійної роботи, заробітку, низький за-
робіток, що не забезпечує здійснення найважливіших потреб 
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життєдіяльності тощо. Дія цих факторів, як правило, є довгот-
ривалою, а скорочення цих дій так само потребує здійснення 
тривалих заходів загальносоціального рівня: соціально-еконо- 
мічних, політичних, правових, соціально-культурних та інших. 
Вони здійснюються переважно на загальнодержавному рівні, 
частково – на галузевому та регіональному.  

Ці загальносоціальні заходи мають свій предметний об’єкт 
у вигляді чинників наркозлочинів. Одночасно вони чинять запо-
біжний вплив щодо соціальних передумов наркотизму та нарко-
злочинності, які створюють підґрунтя виникненню та дії чинни-
ків першої групи [14, с. 119]. Різновидом спеціально-криміно- 
логічних заходів запобігання злочинності, є запобіжні заходи 
спеціальної антинаркотичної спрямованості. Серед спеціальних 
антинаркоманійних заходів загального масштабу слід також на-
звати культурно-просвітницькі, виховні, спрямовані на форму-
вання розуміння шкідливості вживання наркотиків, суспільної 
та особистої небезпечності наркотизму та наркозлочинності.  

Таким чином, з ціллю зупинення нещадного процесу на-
ркотизації населення та діяльності представників наркобізнесу 
в нашій державі розроблений цілий комплекс заходів по 
профiлактицi наркоманiї. Загальносоціальні запобіжні заходи 
спрямовуються на вирішення корінних проблем суспільства, 
які створюють соціальні передумови кримінальної активності, 
впливають на формування причин і умов злочинності. Як пра-
вило, вони впроваджуються у формі загальнодержавних про-
грам, особливе значення серед яких відводиться програмам 
соціально-економічного спрямування.  

Спеціально-кримінологічні заходи спеціально спрямову-
ються на скорочення незаконного обігу наркотиків, зловжи-
вання ними, усунення причин і умов вчинення злочинів, 
пов’язаних з наркотиками. Вони здійснюються на загально- 
державному, регіональному та галузевому рівнях, стосовно 
всього або окремих категорій населення і носять економічний, 
організаційно-управлінський та правовий характер. Особлива 
роль в рамках спеціального запобігання належить удоскона-
ленню антинаркоманійного законодавства та організаційної 
інфраструктури в галузі запобігання та протидії незаконному 
наркообігу та наркозлочинності.  
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Факторами, що визначають особливу актуальність про-
блеми запобігання та протидії наркозлочинності з оглядом на 
умови життя в сучасній Україні, крім зазначених вище, є: судо-
во-правова реформа в країні, що була активізована протягом 
останніх років, адміністративно-управлінська реформа, одним 
з результатів якої стало реформування правоохоронних орга-
нів, що ведуть боротьбу з наркозлочинністю та оптимізація їх 
діяльності на всіх рівнях, багатосуб’єктність сфери протидії 
наркозлочинності та багатопрофільність її завдань.  

 
–––––––––––––––––– 

1. Баклан І. В. Основні напрямки запобігання наркозлочинам непо-
внолітніх (регіональні особливості) / І. В. Баклан// Актуальні проблеми 
політики: зб. наук. праць Одеської національної юридичної академії. – 
2006. – № 29. – С. 340–346.  

2. Гилинский И. Я. Девиантология: соціологія преступности, нарко-
тизма, проституции, самоубийсв и других «отклонений»/ И. Я. Гилинс-
кий.  – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 128 с.  

3. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобі-
гання: науково-практичний посібник / ред. А. П. Закалюк. – К.: Юрінком 
Інтер, 2006. – 296 с.  

4. Клюєв О. М. Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на 
регіональному рівні: монографія / О. М. Клюєв. – Х.: Основа, 2005. – 380 с. 

 
 

В. Д. Толстих 
(Дніпропетровський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОСТИТУЦІЇ –  

ЗА ЧИ ПРОТИ? 
 

Проституція – це позашлюбний систематичний вступ  
жінки чи чоловіка в сексуальні стосунки з однією чи кількома 
особами за плату, або це систематичне надання свого тіла для 
задоволення сексуальних потреб інших осіб для отримання ма-
теріальної вигоди [1].  

Вона є найбільш пов’язаним із іншими видами злочинно-
сті фоновим явищем. Повії дуже часто втягнуті як співучасники 
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до вчинення таких злочинів, як крадіжка, грабіж, вимагання, 
шахрайство. До того ж вони є найактивнішими поширювачами 
венеричних хвороб і СНІДу. Всі ці фактори у сукупності став-
лять запобігання проституції на одне з важливих місць у діяль-
ності кожної держави. 

Одним із способів запобігання проституції є кримінальне 
та адміністративне переслідування осіб, які займаються цією 
незаконною діяльністю. Але, як бачимо, цей підхід є недостат-
ньо ефективним. В період з січня по листопад 2013 року за 
ст.  303 КК «Сутенерство або втягнення особи у заняття прос-
титуцією» повідомлення про підозру було вручене 140-ка осо-
бам з 255-ти зареєстрованих випадків, в той же період 2014 р. 
ці показники становлять 147 з 305, а у 2015 році – 114 з 226 [2]. 
Сутенерів важко притягнути до кримінальної відповідальності, 
оскільки вони, зазвичай, не перебувають на місці скоєння  
злочину. А повії, після сплати встановленого ст.181-1 КУпАП 
«Заняття проституцією» штрафу, знову повертаються до звич-
ного способу заробітку. 

Кардинально іншим видом запобігання є легалізація про-
ституції та взяття її під державний контроль. Цей спосіб пови-
нен забезпечити прибуток до державного бюджету коштів за 
рахунок нової сфери діяльності, зменшити розповсюдження 
венеричних захворювань, оскільки всі суб’єкти такої діяльності 
повинні проходити медичне обслідування, змінити ставлення 
оточуючих до жінок та чоловіків, які займаються наданням се-
ксуальних послуг, зменшити кількість зґвалтувань. Дієвість 
цього способу на практиці можна оцінити на досвіді Греції та 
Німеччини. 

Легалізація проституції у Німеччині відрізняється тим, 
що кримінально карані лише сутенерство та торгівля живим 
товаром (Особлива частина. Розділ 13. § 181a.КК ФРН) [3]. 
Більш того, закон про легалізацію проституції зрівняв повій 
в  соціальних правах з представниками інших професій. Тому 
охочі зайнятися проституцією не потребують оформлення спе-
ціального дозволу, так як згідно із законодавством від 1953 р. 
продають власні послуги вільні підприємці, як художники, му-
зиканти, письменники, журналісти, танцюристи, повії відно-

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103625,100103803#text
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сяться до цеху творчих працівників. При уявному благополуччі 
умови праці повій в сенсі гігієни та обов’язкової охорони здо-
ров’я, практично, не покращали. Крім цього, постало питання 
підневільної проституції, коли сутенери примушують дівчат, в 
першу чергу, іноземок, працювати в нелюдських умовах, та ще 
й відбирають у них зароблені гроші і документи [4]. 

Більш вдалою, на нашу думку, є скандинавська модель 
протидії ринку секс-послуг. У сучасній Швеції проституція кри-
міналізована, при цьому кримінальної відповідальності підля-
гає клієнт. Закон, відомий як «Sexköpslagen», робить злочин-
ною плату за сексуальні послуги, був прийнятий риксдагом 
4  червня 1998 року і вступив в силу 1 січня 1999 року, ставши 
унікальним в Європі [5]. За півтора десятиліття з моменту 
вступу в силу Закону «Про заборону на покупку сексуальних 
послуг», проституція і сутенерство в Швеції різко пішли на 
спад. За даними Міністерства юстиції Швеції, кількість повій 
в  країні за 15 років скоротилася вдвічі, чому чимало посприяли 
і зрослі ціни на послуги, які на поточну дату оцінюються як 
найвищі в Європі. Побоювання, що закон призведе до зростан-
ня насильства по відношенню до працівників секс-індустрії, 
повністю розвіяла урядова доповідь 2010 року, згідно з якою 
жодного подібного випадку зафіксовано не було [6]. 

Отже, проаналізувавши декілька моделей запобігання про-
ституції, можна зробити висновок, що жодна з них не ідеальна 
і  має як позитивні, так і негативні сторони. Але, на нашу думку, 
найбільш вдалою є Шведське рішення, оскільки за відомостями 
поліції і соціальних служб Швеції, з часу введення закону, масшта-
би вуличної проституції значно скоротилися. Введення криміна-
льної відповідальності призвело до скорочення не тільки кілько-
сті жінок, що втягуються у проституцію, але й чоловіків, що купу-
ють сексуальні послуги. Згідно зі Службою кримінальної поліції 
Швеції, закон «Про заборону на купівлю сексуальних послуг» пе-
решкоджає поширенню торгівлі людьми у цій країні. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЩОДО ДОКАЗУВАННЯ  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 
 

В сучасних умовах проблема протидії злочинності напра-
вленої проти безпеки руху, та експлуатації транспорту набуває 
істотного значення. Зокрема при незаконному заволодінні 
транспортного  засобу.  

В останні роки стрімко збільшується факти вчинення  
незаконного заволодіння транспортними засобами. Тому, на 
практиці, органам досудового розслідування потрібно ретель-
ніше вивчати та реалізовувати норми кримінально правового 
законодавства, яке, перш за все, пов’язане з доказами, та про-
цесом доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 
провадженнях за фактом незаконного заволодіння транспорт-
ного  засобу.  

Для доведення вини підозрюваного у вчиненні ним неза-
конного заволодіння транспортного засобу, органам досудово-
го розслідування потрібно надати до суду конкретні, вагомі 
докази, та пов’язати їх з процесом доказування. 

http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.%20html?dir_id=112661&libid=100820&c=edit&_c=fo
http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.%20html?dir_id=112661&libid=100820&c=edit&_c=fo
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&
http://cripo.com.ua/?sect_id=7&aid=131186
http://sisyphe.org/spip.php?article1424
http://nordenline.ru/sweden/534-decriminalizing-prostitution/
http://nordenline.ru/sweden/534-decriminalizing-prostitution/
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Відповідно до ч. 1 ст. 84 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК) доказами є фактичні дані, отри-
мані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, 
прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи від-
сутність фактів та обставин, що мають значення для криміна-
льного провадження та підлягають доказуванню. Також зако-
нодавець у ч. 2 ст. 84 КПК чітко визначив процесуальні джерела 
доказів, це є показання, речові докази, документи, висновки 
експертів [1]. 

Розглянемо детальніше докази, які можуть фігурувати 
при досудовому розслідуванні кримінального провадження за 
фактом незаконного заволодіння транспортним засобом. В за-
лежності від процесуальних джерел, це може бути показання, 
а  саме: показання потерпілого чи свідків, даного правопору-
шення, також до цього потрібно віднести показання підозрю-
ваного, які будуть потребувати особливої уваги зі сторони ор-
ганів досудового розслідування.  

До речових доказів потрібно віднести: виявлені під час 
огляду місця події предмети чи знаряддя кримінального пра-
вопорушення, які безпосередньо залишені злочинцем(-ями) 
при вчинені даного правопорушення, також наявні сліди зло-
чинця або його співучасників, та сліди залишені транспортним 
засобом яким незаконно заволоділи [3, c. 82]. Окремим та важ-
ливим доказом, буде виступати у вигляді самого транспортно-
го засобу, яким незаконно заволоділи, зокрема залишені на 
ньому сліди, чи вм’ятини при незаконному заволодінні, серед 
слідів залишених на транспортному засобі можливо виявити 
відбитки пальців рук злочинця, чи його співучасників. Також 
потрібно звернути увагу, на місця вчинення кримінального 
правопорушення, зокрема, на наявність поряд з таким місцем 
камер спостереження, у переважної більшості випадків, дока-
зами слугують відео запис с камер спостереження. 

Під документами, як доказами, під час досудового розслі-
дування кримінального провадження за фактом незаконного 
заволодіння транспортного засобу слід розуміти, такі докумен-
ти як: документи на транспортний засіб яким незаконно  
заволоділи, та брати до уваги такі документи які можуть  
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знаходитися у транспортному засобі під час його незаконного 
заволодіння. 

Висновки експертів, будуть знаходити своє відображення 
у результатах певних експертиз, безпосередньо пов’язаних 
з  транспортним засобом яким незаконно заволоділи. Прикла-
дом такої експертизи може бути трасологічна, направлення на 
виявлення та співставлення певних слідів залишених транспо-
ртним засобом яким незаконно заволоділи. Також слід брати 
до уваги, що всі вище вказані докази мають бути належними, 
достовірними, достатніми та допустимими. 

Важливим фактором, для досудового розслідування кри-
мінального провадження за фактом незаконного заволодіння 
транспортним засобом, буде слугувати процес доказування. 
Слід зазначити, що, визначення терміну «доказування» у КПК 
законодавець так і не надав, що підштовхує практичне застосу-
вання даних теоретичних норм на певні питання. Серед найва-
жливіших обставин, які підлягатимуть доказуванню, постають:  

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб 
та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);  

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримі-
нального правопорушення; 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, 
що докази та процес доказування підлягають ретельному ви-
вченню та теоретичному засвоєнню з боку органів досудового 
розслідування. А під час досудового розслідування криміналь-
них проваджень за фактом незаконного заволодіння транспор-
тних засобів потребують більшої уваги. 

 
–––––––––––––––––– 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ  

СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Одним із чинників розповсюдження сепаратистської дія-

льності є його безкарність. З часу окупації Донецької і Лугансь-
кої областей судами України було винесено 33 вироки, вже 18 
з  них набрали чинності при цьому немає жодного представни-
ка влади, але лише тільки одна особа реально відбуває пока-
рання, бо останні 17 були звільнені від відбування покарання 
з  випробуванням [1]. 

Сепаратизм як діяльність має свої негативні витоки в ба-
гатьох країнах світу, яка може супроводжуватись насильниць-
кими злочинами. Але відповідальність за вчинення таких зло-
чинів дуже рідко кваліфікується, як та, що безпосередньо 
пов’язана з сепаратистськими діями, це зумовлено відсутністю 
законодавчого закріплення сепаратизму.  

Однім із міжнародних законодавчих актів, де закріплено 
положення з протидії сепаратизму, є Шанхайська конвенція 
про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом, 
яка в свою чергу закріпила сепаратизм – як будь-яке діяння, 
яке спрямоване на порушення територіальної цілісності дер-
жави, а також на відділення від неї частини території та пособ-
ництво чи підбурювання до нього [2]. 

Сепаратизм як явище може бути присутнім у будь-якому 
державному утворені. Воно активізується в певних умовах, під 
впливом різних факторів. В цілому сепаратизм, як прагнення 
деяких регіонів до відокремлення, набуття суверенітету, є про-
явом захисної реакції на процеси, які не влаштовують різні вер-
стви населення [2. с.6]. 

Доречно зазначити, що в чинному кримінальному зако-
нодавстві відсутня окрема норма, якою передбачено відпові- 
дальність за сепаратистські дії. Але це не дає нам підстави  
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вважати, що відсутні норми, які б передбачали відповідаль-
ність за діяльність, які в свою чергу є складовими сепаратизму. 
Так у чинному КК України закріплено такі склади злочинів: по-
сягання на територіальну цілісність і недоторканність України 
(ст. 110 КК України), фінансування дій, вчинених з метою наси-
льницької зміни чи повалення конституційного ладу або захо-
плення державної влади, зміни меж території або державного 
кордону України (ст. 110-2 КК України) [3]. 

Протягом тривалого часу приймаються відповідні кроки, 
які спрямовані на розробку відповідної нормативної бази для 
вирішення питання які торкаються сепаратистської діяльності 
та врегулювання питання щодо визначення даного явища. 

Пригадаємо, що у Верховній Раді України була спроба за-
кріпити положення із протидії та запобігання сепаратизму, але 
беручи до уваги деякі спірні положення з дотриманням прав 
і  свобод людини, проект Закону України «Про протидію і запо-
бігання сепаратизму та подолання наслідків сепаратистської 
діяльності на території України» [4] так і не було прийнято. 

У відповідності з проектом названого законодавчого ак-
та, сепаратизм –діяльність, спрямована на відокремлення час-
тини України з різних мотивів для створення нової держави, 
яка наділена політичною самостійністю [5]. 

У напрямку удосконалення законодавчого забезпечення 
протидії сепаратизму слід назвати, як позитивний момент, ро-
зробку та прийняття Стратегії національної безпеки України, 
яка затверджена Президентом України від 26 травня 2015 р. 
[5]. В даній Стратегії передбачено внесення змін до Закону 
України « Про національну безпеку України», а також згадано 
про діяльність спеціальних суб’єктів правоохоронної діяльнос-
ті (в особі органів влади) які покликанні на нейтралізацію се-
паратистських рухів. Саме вони зобов’язані докласти максимум 
зусиль для формування у населення патріотичної свідомості, 
яка не дозволить ідентифікувати себе з іншою державою. 

Для того щоб підвищити ефективність заходів, які спря-
мовані на протидію сепаратизму, треба щоб кожна людина  
відчувала, що вона потрібна світу. Не варто забувати про мо-
раль відокремлення регіону від держави – це розподіл ресурсів 
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і влади, який тягне за собою нанесенням шкоди простим гро-
мадян. Наразі так і трапляється, що деякі отримують вигоду віл 
сепаратизму, а іншим стає дедалі гірше. Сепаратисти часто 
прикриваються тим, що потрібно ліквідувати дискримінацію, 
але якщо придивитися то такого явища може і не бути. Тут важ-
ливу роль грає настрій народу. від якого залежить чи підуть 
вони під впливом бунтарів, чи сепаратизм так і не дійде піку.  

Виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновок, 
що сепаратистські процеси є негативними для держави в ціло-
му. Для подолання сепаратизму владі слід звернути увагу та 
реалізувати заходи, щодо знищення такого явища, та реальни-
ми діями довести прагнення у подоланні сепаратизму. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ 

 
Врегулювання питань, пов’язаних з визнанням шлюбу 

недійсним, є актуальною проблемою сьогодення. Розробкою 
цих питань та їх вирішенням займаються як вчені, так і велика 
кількість юристів – практиків. 

http://zakon5.rada.gov.ua/
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Недійсність шлюбу – це форма відмови держави від ви-
знання укладеного шлюбу як юридично значущого акту, вира-
жена в рішенні суду, винесеному в порядку цивільного судочин-
ства у зв’язку з порушенням встановлених законом умов укла-
дення шлюбу, що є за своєю суттю заходом захисту [4, с. 105]. 

Правове значення інституту недійсності шлюбу в сімей-
ному законодавстві полягає в тому, що він дає можливість при-
пинити правовідносини між подружжям, які виникли з факту 
реєстрації шлюбу, саме з дня укладення такого шлюбу, тим са-
мим повернути осіб у правовий стан, який існував до укладен-
ня шлюбу [2]. 

У цьому контексті варто зазначити, що Сімейний кодекс 
України поділяє загальні та особливі правові наслідки недійс-
ності шлюбу. Такі наслідки стосуються порядку поділу майна 
подружжя, права особи на проживання в житлі, у яке вона все-
лилася у зв’язку з недійсним шлюбом, на аліменти, на шлюбне 
прізвище. Разом з тим залишається актуальним питання розк-
риття повного спектру наслідків, які мають місце в разі ви-
знання шлюбу недійсним. Зокрема, невирішеним є питання 
спадкування добросовісним подружжям після смерті іншого 
члена подружжя, питання відшкодування шкоди, завданої уми-
сними діями недобросовісного подружжя, питання недійсності 
шлюбного договору та припинення повної цивільної дієздат-
ності на випадок недійсності шлюбу. 

У юридичній літературі доволі часто можна зустріти кри-
тику з приводу обраної законодавцем моделі врегулювання 
питання щодо наслідків порушення умов укладення шлюбу. 
Особливо гостра критика лунає на адресу передбаченої Сімей-
ним кодексом України можливості визнання шлюбу недійсним 
в позасудовому порядку – органами державної реєстрації актів 
цивільного стану. Основним аргументом противників адмініс-
тративної процедури визнання недійсності шлюбу є те, що від-
повідні факти, які становлять собою підставу недійсності шлю-
бу, потребують доведення, а для цього оптимальною є судова 
процедура [3]. 

Однак, наведені вище обставини, з якими закон пов’язує 
недійсність шлюбу, не є довільним. Його зроблено законодав-
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цем за критерієм значущості й істотності допущенного при ук-
ладенні шлюбу порушення – від найбільш серйозних, які немо-
жливо усунути, до тих, які не мають абсолютного характеру. 
Відповідно, за наявності серйозного й очевидного порушення 
вимог укладення шлюбу законодавець виправдано встановлює 
спрощену процедуру фіксації недійсності шлюбу. Тут може бу-
ти проведено аналогію з нікчемними правочинами – нікчем-
ність правочину не потребує встановлення в судовому поряд-
ку; сторона такого правочину або інша заінтересована особа 
може заявити про його нікчемність, указавши на обставини, 
з  якими закон її пов’язує.  

У сімейних відносинах тільки заяви про недійсність 
шлюбу буде недостатньо з огляду на особливості виникнення 
відповідних шлюбних відносин: вони не виникають без участі 
третьої (правозастосовної) сторони, яка фіксує юридичний 
факт укладення шлюбу.  

Тому фіксація факту недійсності також відбувається за 
участі такого правозастосовного органу, як орган державної 
реєстрації актів цивільного стану. 

Ще однією групою є ті обставини, які суд оцінює водно-
час з іншими фактами, що характеризують відносини, які скла-
лися між подружжям та час існування шлюбу.  

Так, наприклад, якщо як підставу визнання шлюбу недій-
сним заявлено той факт, що нареченою було приховано вагіт-
ність від іншого чоловіка або повідомлено про неіснуючу  
вагітність, то чи можна це вважати приховуванням відомостей 
про стан її здоров’я?  

Розмірковуючи над цим питанням, окремі вчені зазна- 
чають, що вагітність нареченої є поширеним мотивом вступу 
в  шлюб. Водночас вагітність жінки від іншого чоловіка не є са-
мостійною підставою для визнання шлюбу недійсним і не може 
тлумачитись як приховування відомостей про стан її здо- 
ров’я. Чинне законодавство надає можливість тільки оспорити 
батьківство. 

Наведена нами модель є яскравим прикладом утілення 
на законодавчому рівні концепції балансування інтересів.  
Законодавець намагається встановити баланс між такими сус-
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пільними цінностями, як стабільність сімейних зв’язків, з одно-
го боку, і визначеність правового регулювання, яка вимагає 
чіткого дотримання встановлених вимог до укладення шлюбу, 
з іншого. Тим більше, що вони своєю чергою також не є довіль-
ними, а являються виявом процедурної справедливості – про-
цедури, дотримання якої є мінімальною гарантією справед- 
ливого результату. У нашому випадку таким результатом  
є укладання шлюбу без порушення прав і законних інтересів 
подружжя. 

Значна частина вчених та юристів-практиків поділяють 
думку про те, що, якщо на момент судового розгляду справи 
відпали обставини, які заперечували укладення шлюбу, шлюб 
може бути визнано дійсним, але лише з моменту припинення 
дії цих обставин [4].  

При цьому при розгляді таких справ, на наш погляд, судді 
повинні керуватися тим, що суду лише надається таке право 
і  що це не є обов’язком суду. Інтереси добросовісного подруж-
жя вимагають дуже виваженого підходу.  

Характерним прикладом санації недійсного шлюбу  
є норма викладена в ч. 5 ст. 39 СКУ: «Якщо шлюб зареєстрова-
ний з особою, яка вже перебуває у шлюбі, то в разі припинення 
шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлю-
бу, повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попе-
реднього шлюбу» [1].  

Такий підхід науковців та фахівців-практиків щодо сана-
ції недійсного шлюбу з нашої точки зору є демократичним та 
прогресивним. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
Визначена тематика набуває нагальної актуальності з 

огляду на сутнісні євроінтеграційні перетворення нашої дер-
жави, що зумовлені цивілізаційним вибором української нації. 
Орієнтація суспільства до всебічного і повного контролю орга-
нів державної влади знаходить своє відображення у багатьох 
нормативно-правових актах нашої держави, але саме грома-
дянське суспільство, за його суттю – є утворенням добровіль-
ним і не регламентованим з точки зору структурованості. 

Вказана тематика не є новою для сучасної юриспруденції, 
вона неодноразово ставала предметом досліджень багатьох 
вітчизняних науковців, зокрема В. Гончаренка, А. Зайця, Ю. Ба-
рабаша, В. Кравчук, М. Козюбри, О. Петришина, Ю. Шемшученка 
та  інших. 

В. Кравчук, стверджує, що «між державою і суспільством, 
у будь-якому випадку, має бути певна дистанція – так би мови-
ти, кордон демократії, перетинання якого веде до одержавлен-
ня суспільства, що з позиції демократії та гуманізму недопус-
тимо» [1, с. 51]. 

А наприклад В. Гончаренко під громадянським суспільст-
вом розуміє сукупність громадян одного суспільства, одного 
регіону, однієї країни чи регіонального об’єднання [2]. 

П. М. Рабінович розуміє громадянське суспільство як  
спільність вільних, рівноправних людей та їх об’єднань, яким 
держава забезпечує юридичні можливості бути власником, а 
також брати активну участь у політичному житті [3].  

На думку Ю. М. Тодики громадянське суспільство – це си-
стема самостійних і незалежних від держави суспільних інсти-
тутів і відносин, що забезпечують умови для реалізації приват-
них для життєдіяльності соціальної і духовної сфер, їх відтво-
рення і передачі від покоління до покоління [4]. 
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Ю. С. Шемшученко розглядає громадянське суспільство 
як суспільство з розвиненими економічними, політичними,  
духовними та іншими відносинами і зв’язками, яке взаємодіє 
з  державою та функціонує на засадах демократії та права [5]. 

Таким чином на підставі проаналізованих даних, нале-
жить обґрунтувати проміжний висновок, що характеризує  
громадянське суспільство, як добровільне утворення людей, 
що проживають в одному, певному просторі (територіальна 
громада чи всеукраїнська організація), яке сприяє розвитку 
України, як правової держави та коректує вектор державної 
політики. 

На жаль, більшість посадових осіб органів державної вла-
ди дуже часто зловживають своїми повноваженнями і направ-
ляють власну діяльність на задоволення особистих інтересів, 
а  не на благо суспільства. 

Про такі факти, свідчить реальний рівень корумпованості 
державної служби відображений у результатах щорічного соці-
ологічного дослідження «Барометр світової корупції» (Global 
Corruption Barometer) міжнародної громадської організації по 
боротьбі з корупцією та дослідженні питань корупції у світі 
Transparency International і Gallup International Association. 

Таким чином показники корумпованості у сфері держав-
ної служби сягнули рівня в 56%, що порівняно із політичними 
партіями (45%), бізнесом (36%), ЗМІ (22%) та громадськими 
організаціями (20%) [6, с. 11] є досить вагомою цифрою, зва-
жаючи на те, що ці органи є найбільш близьким до терито- 
ріального населення і покликані всіляко сприяти покращенню 
умов його життя  

Також слід загострити увагу на тому, що сучасне демок-
ратичне суспільство умовно поділяється на дві складові: пра-
вова держава (політична сторона) та громадянське суспільство 
(соціальна сторона) лише у поєднанні та налагодженій взаємо-
дії цих двох складових, на нашу думку, в країні пануватиме по-
рядок і процвітання. 

Отже, на підставі проведеного аналізу підходів до розу-
міння поняття громадянського суспільства та необхідності  
його розвитку на теренах України, належить визначити, що  
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рівень корумпованості органів влади різних структур та рівнів 
є високим, порівняно із іншими демократичними країнами. 
Громадянське суспільство в даному аспекті не можна назвати 
панацеєю від всіх «захворювань», але з огляду на євроінтегра-
ційні намагання розвиток відповідного утворення вагомо 
сприяв би утвердженню в Україні правової держави. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ  

ПІДРЯДУ ТА ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ:  
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Аналіз Цивільного кодексу України дає можливість розг-

ледіти відмінності, закріплених в ньому правових норм із реа-
лізацією їх на практиці. Особливості розмежування деякою мі-
рою стосуються і співвідношення таких договорів, як договори 
підряду та договори про надання послуг, які відображені у гла-
ві 61 та 63 Цивільного кодексу України [1]. 
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У цивілістичній науці деякі учені у своїх доктринах зва-
жають на те, що між виконанням робіт та наданням послуг 
в  цивільному праві немає суттєвих відмінностей.  

У цьому контексті деякі учені-цивілісти зазначають на-
ступне: «з боку особи, яка надає послугу, відповідна дія є «ро-
ботою», а для того, кому (в інтересах кого) вона вчиняється, – 
«послугою» [2, c. 209]. І як наслідок цього є підстава визнати, 
що відмежовування договорів шляхом протиставлення понят-
тя «роботи» поняттю «послузі» видається безрезультативним. 
Це також підтверджується тим, що в спеціальній юридичній 
літературі на рівних підставах поряд із розповсюдженим твер-
дженням – «послуга – різновид роботи», висловлювалось прямо 
протилежне: «робота» – це вид послуг» [2, c. 210]. Більше того, 
відсутність таких відмінностей можна простежити і в деяких 
нормах Цивільного кодексу України. Так, наприклад, законода-
вець у ст. 715 Цивільного кодексу України ототожнює поняття 
«роботи» та «послуги», підтвердженням чого є частина 5 зазна-
ченої статті, згідно з якою договором міни може бути встанов-
лений обмін майна на роботи (послуги) [1]. Однак більшість 
науковців все ж розмежовують поняття зазначених договорів, 
хоч це спочатку і не знаходило свого відображення у законо-
давстві та судовій практиці [3, c. 19]. Проведемо аналіз даної 
проблеми детальніше з юридичної точки зору. 

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, се-
ред тих дій, які боржник зобов’язаний здійснити на користь 
кредитора за зобов’язанням, нарівні з передачею майна, також 
передбачено і виконання роботи та надання послуги [1]. Однак, 
саме у багатьох випадках вказані договори врегульовують 
майже однакові відносини, що досить часто і стає проблемати-
кою відмежування одного договірного типу від іншого, що, 
своєю чергою, створює помилки їх правової кваліфікації.  

Стосовно характерних рис, які поєднують дані договори, 
слід звернути увагу саме на юридичні характеристики. Так, по-
рівнюючи загальні положення, які відображені в ч. 1 ст. 837 та 
відповідно у ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України, зазначимо 
те, що розглянуті нами договори є обов’язково оплатними, дво-
сторонніми та консенсуальними (або ж реальними) [1]. Також, 
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як у договорі підряду, так і в договорі про надання послуг,  
сутність діяльності боржника з виконання договору полягає 
у  вчинені певних дій. Справа в тому, що тут поняття «послуги» 
вживається в широкому економічному сенсі. 

Відповідно до відмінних рис даних типів договорів, оп-
тимальним буде застосування певного критерію, який дозво-
лив би достатньо чітко провести такий поділ. За такий крите-
рій можна прийняти основну істотну умову цих договорів – 
предмет. Так, предметом договору підряду виступає індивідуа-
лізований результат праці підрядника, який набуває тієї чи  
іншої матеріальної форми, оскільки робота виконується з ма-
теріалів сторін і з’являється у вигляді, придатному для оцінки. 
Робота ж, як об’єкт, за наслідками укладення договору підряду 
не містить матеріальної цінності поки немає матеріального 
предмету, в якому вона втілена.  

Разом з тим, предметом договору про надання послуг 
є  сам процес надання послуги, а не досягнення матеріального 
результату. Крім того, результат при наданні послуг виража-
ється у нематеріальної формі, однак має економічну цінність 
і  корисний ефект для замовника, а результат роботи підряд-
ника завжди виражається в тій чи іншій матеріальній формі, 
тобто є матеріальним [2, с. 214].  

Мається на увазі, що, коли йдеться про діяльність у формі 
«робіт», то споживча цікавість – кінцевий результат такої дія-
льності, що набуває певної матеріальної форми, тобто такий 
об’єкт цивільних прав як, «результати робіт». Коли ж ідеться 
про послуги як об’єкт цивільних прав, то до уваги береться не 
сам результат, який споживається при здійсненні діяльності, а 
дії, що до нього призвели. 

Дослідивши особливості розмежування договорів підря-
ду та договорів про надання послуг, слід дійти наступного ви-
сновку. Отже, зобов’язання з виконання робіт та надання пос-
луг є досить близькими за своїм змістом, оскільки опосередко-
вують відносини пов’язані з вчиненням окремих дій або здійс-
ненням відповідної діяльності.  

Проте, незважаючи на значну подібність, для цих дого- 
вірних типів притаманні характерні ознаки, які дозволяють 
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розмежовувати їх між собою та відмежовувати від інших видів 
договорів, зокрема: спрямованість зобов’язання, тобто той 
правовий результат, якого намагаються досягти сторони; ха-
рактер інтересу відповідної сторони, тобто замовника; предмет 
зобов’язання: робота або послуга, що в основному і визначає 
його  зміст. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ 

КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Останнім часом, підвищується кількість злочинів, вчине-

них жінками, а отже виникає необхідність детального вивчен-
ня цього явища, причин та умов його виникнення в сучасному 
суспільстві. Цей вид злочинності має свої особливості, які 
пов’язані з соціальним становищем, фізичним і психологічним 
станом жінки. Зазначимо, що підвищення рівня жіночої зло-
чинності негативно впливає на злочинність в цілому. 

Рівень злочинності жінок традиційно залишається ниж-
чим, ніж чоловіків у п’ять-сім разів. І це незважаючи на те, що 
жінок у країні більше ніж чоловіків. Наприклад, за даними ста-
тистики МВС України у 2005–2015 рр. відсоток жіночої злочин-
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ності у суспільстві коливався в межах 12,7–13,9% від усієї зло-
чинності [1]. Таким чином, жіноча злочинність в Україні остан-
нім часом має тенденцію до збільшення. 

Як зазначає О. Г. Кальман, показники жіночої злочинності 
є надзвичайно розмитими, оскільки, перш за все, частину  
злочинів жінки вчиняють у співучасті із чоловіками, по-друге, 
значну кількість злочинів, які, як правило, вчиняються чолові-
ками, вчиняють саме жінки: або у ролі підбурювачів, або посо-
бників, яких, як правило, не викривають, а отже – і не притя- 
гують до кримінальної відповідальності. Жінки, як правило, 
вчиняють діяння які не визнаються кримінальним законодав-
ством як злочини: використовують майно чи грошові ціннос-
ті,  здобуті злочинним шляхом, провокують розвиток певних 
потреб та інтересів, які задовольняються девіантним шляхом 
і  так далі [2]. 

Як відомо, останнім часом в нашій державі жінки зай- 
маються активною соціальною діяльністю, що призводить до 
збільшення кількості службових, економічних та корисливих 
злочинів, вчинених жінками. Так, у структурі осіб, що скоїли 
службові злочини, жінки зустрічаються у два-три рази частіше, 
ніж серед осіб, які вчинили усі інші види злочинів[5]. 

Іншим типовим місцем прояву жіночої злочинності є сі-
мейно-побутова сфера, яка є традиційно «жіночою». У дослі-
дженні Д. Шестакова, яке ґрунтувалося на вибірковому ви-
вченні кримінальних проваджень і результатах опитування 
осіб, які відбували покарання за злочини, вчинені у сімейній 
сфері, докладно розглянуті соціальні та психологічні особливо-
сті осіб чоловічої та жіночої статі, які брали участь у сімейних 
конфліктах. Виявилося, що у підгрупі жінок, які вбили своїх чо-
ловіків (8% злочинів від кількості вчинених вбивств у сім’ї) ре-
аліями сімейного життя були: недостатня забезпеченість чоло-
віка грошима (75%); пияцтво чоловіка (44%); житлова невла-
штованість (28%); перевага зарплати дружини над зарплатою 
чоловіка (22%); розходження у поглядах подружжя щодо роз-
поділу домашніх обов’язків (19%); недостатня авторитарність 
чоловіка (5–16%) [4, с. 15]. Отже, у жіночій насильницькій  
злочинності на побутовому ґрунті особливу роль відіграють 
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соціально-економічні та психологічні чинники. Серед мотивів 
вбивств жінками своїх чоловіків слід назвати самоствердження 
(33% осіб), намагання перешкодити залишенню сім’ї (19%), 
ревнощі (14%), користь (2% жінок, які вбили своїх чоловіків) 
[4, с. 37]. На тенденції підвищення агресивності та криміноген-
но-небезпечних дій жінки у сімейно-побутових конфліктах на-
голошується у роботі Л. Крижни: «за результатами вивчення 
кримінальних проваджень питома вага осіб жіночої статі, які 
вчинили злочини у сфері сімейно-побутових відносин, зросла 
за останні роки більше ніж удвічі» [3, с. 8]. Цікаво, що заздале-
гідь обдуманий характер мають 60% убивств, вчинених жін-
кою, і лише 42%, вчинених чоловіками. Також спостерігається 
відносно більша латентність злочинів, які вчинені дружинами 
проти своїх чоловіків [4, с. 18]. 

У сучасних економічних умовах все більша кількість жі-
нок прагне забезпечити власну економічну незалежність та 
здобути «легкі гроші», а отже йде на злочини у сфері службової 
діяльності або крадіжки, підбурює на грабежі або розбої і т. д.  

Все частіше жінка перестає відчувати себе слабкою стат-
тю, займаючи керівні пости, активніше беручи участь у су- 
спільному житті, працюючи нарівні з чоловіками. Крім того, 
напружена професійна діяльність у поєднанні з виконанням 
жінками сімейних обов’язків призводить до найбільш негатив-
них  наслідків. Таким чином, жіноча злочинність має свої чітко 
виражені кримінологічні особливості, які викликані різнома- 
нітними чинниками сучасного стану суспільства, а також  
фізичним і  психічним станом жінки. 
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ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ  

ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ: 
ЙОГО ДЕФІНІЦІЯ ТА СТРУКТУРА 

 
Вчення про об’єкт злочину є одним із ключових у кримі-

нальному праві й містить ряд складних, дискусійних і цікавих 
питань. При цьому нагальним було та залишається визначення 
поняття об’єкт злочину. Будучи одним із чотирьох елементів 
складу злочину, об’єкт злочину дає можливість визначити сус-
пільно-політичну сутність злочину, з’ясувати його суспільно 
небезпечні наслідки. Чим більш важливим є об’єкт, тим більш 
небезпечним є злочин, а отже, тим більш пріоритетною повин-
на бути кримінально-правова охорона даного об’єкта.  

Об’єкт відіграє істотну роль для визначення самого по-
няття злочину, значною мірою впливає на зміст об’єктивних 
і  суб’єктивних його ознак, є вихідним при кваліфікації злочи-
нів, побудові системи Особливої частини Кримінального кодек-
су (далі – КК) [1, c. 413].  

Загальновизнано, що об’єктом злочину завжди виступає 
те благо, якому злочином завдається реальна шкода чи ство-
рюється загроза заподіяння такої шкоди. В науці кримінально-
го права найбільш визнаною є точка зору, згідно з якою 
об’єктом будь-якого злочину є охоронювані законом про кри-
мінальну відповідальність суспільні відносини. Висновок про 
те, що об’єктом злочину є суспільні відносини, ґрунтується і на 
чинному законодавстві (наприклад, статті 1, 293 і 296 КК  
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України). Однак у статтях КК України найчастіше містяться 
вказівки не на сам об’єкт злочину, а на окремі елементи охоро-
нюваних законом суспільних відносин (наприклад, статті 185–
190, 115–119 КК України) або на різні правові норми, що регу-
люють відповідні суспільні відносини (наприклад, статті 208, 
214 КК України та ін.). Об’єктом злочинів є не будь-які суспіль-
ні відносини, а лише ті, які поставлені під охорону закону про 
кримінальну відповідальність. Тому не тільки безпосереднім 
і  родовим, але й загальним об’єктом усіх злочинів є не вся су-
купність суспільних відносин, а тільки ті із соціально схвалених 
відносин, які законодавець поставив під охорону кримінально-
го законодавства [2, c. 124]. 

Суспільні відносини, як об’єкт злочину, мають об’єктив- 
ний характер, тобто існують поза і незалежно від нашої свідо-
мості, а значить, і незалежно від кримінального закону, і є пер-
винними стосовно нього [2, c. 124]. 

Таким чином, об’єктом злочину є ті суспільні відносини, 
на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які постав-
лені під охорону закону про кримінальну відповідальність 
[2,  c.  125]. 

Для правильного з’ясування сутності об’єкта злочину 
і  «механізму» злочинного посягання на нього важливо визна-
чити структуру суспільних відносин і взаємодію між різними 
елементами їх складових частин [2, c. 125]. 

Структура будь-яких суспільних відносин завжди не-
змінна. Включення до структури якихось інших, органічно не 
властивих їй елементів (наприклад, зовнішніх умов виникнен-
ня відносин), як і виключення з її складу будь-яких обов’яз- 
кових елементів, призводить до того, що відносини втрачають-
ся, зникають або ж замінюються якимись іншими, більш зага-
льними поняттями. З другого боку, розглядаючи структуру су-
спільних відносин, слід зазначити, що вона є не просто сумою 
частин, з яких складається, а цілісною системою елементів, які 
її утворюють і які відповідним чином пов’язані і взаємодіють 
один з одним. До складу будь-яких суспільних відносин вхо-
дять їх суб’єкти (учасники відносин). Безсуб’єктних відносин 
у  реальній дійсності не існує [2, c. 130].  
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Предметом суспільних відносин справедливо називають 
усе те, з приводу чого або у зв’язку з чим існують і самі ці відно-
сини. Тому предметом суспільних відносин можуть бути на-
самперед різного роду фізичні тіла, речі (природні об’єкти,  
різні товари чи предмети, що не мають ознак товару), а також 
сама людина. Наприклад, в об’єкті такого злочину, як ненадан-
ня допомоги хворому медичним працівником (ст. 139), хвора 
людина – лише предмет охоронюваних законом відносин, а їх 
суб’єктами є медичні працівники [2, c. 131]. 

Усі суспільні відносини залежно від особливостей їх пре-
дмета необхідно поділяти на дві групи – матеріальні і немате-
ріальні. Відносини, до складу яких входить матеріальний пре-
дмет (майно, ліс, водойми, дикі тварини тощо), називають ма-
теріальними. У нематеріальних відносинах функції предмета 
виконують вже інші соціальні цінності (наприклад, державна 
влада або духовні блага) [3, c. 823]. 

Обов’язковим структурним елементом будь-яких суспі-
льних відносин є соціальний зв’язок, що його справедливо роз-
глядають і як зміст самих відносин. Такий висновок обумовле-
ний тим, що соціальний зв’язок є ніби дзеркалом внутрішньої 
структури суспільних відносин, у ньому виявляються його  
сутність і соціальні властивості. Під соціальним зв’язком, як 
правило, розуміють певну взаємодію, певний взаємозв’язок 
суб’єктів. Тому соціальний зв’язок притаманний лише людині 
і  являє собою одну з форм загального зв’язку і взаємодії. Зовні 
соціальний зв’язок найчастіше знаходить свій вияв у різних 
формах людської діяльності [3, c. 826]. 

Соціальний зв’язок як елемент суспільних відносин зав-
жди знаходиться в нерозривному зв’язку з іншими їх структур-
ними елементами. З одного боку, на його зміст впливають 
суб’єкти суспільних відносин, бо він є певною формою їхньої 
взаємодії і взаємозв’язку; з другого – його не можна розглядати 
у відриві від предмета суспільних відносин, яким завжди ви-
ступає те, з приводу чого або у зв’язку з чим виникають і функ-
ціонують суспільні відносини [3, c. 827]. 

Виходячи із вищесказаного, варто зазначити, що об’єк- 
том злочину є найбільш важливі суспільні відносини, що  
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охороняються нормами кримінального права, і яким унаслідок 
злочинного посягання завжди завдається істотна шкода. 
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ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ 

 
Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і 

здоровʼя, честь і гідність, недоторканність і безпека визнають-
ся в Україні найвищою соціальною цінністю. Життя людини 
виступає обʼєктом правової охорони, оскільки саме держава 
повинна створювати механізми, які б максимально захищали 
життя від будь-яких посягань. Є. С. Резнік розглядає життя як 
сукупність біохімічних процесів, які протікають в організмі, 
визначають його розвиток, розмноження, харчування, відноси-
ни з зовнішнім середовищем, яка виникає в момент появи емб-
ріона і припиняється у момент загибелі всього головного мозку 
(смерть головного мозку) [1, с. 10]. Проблеми права людини на 
життя досліджувались М. М. Малеїною, Є. С. Резнік, З. В. Ромов-
ською, О. Г. Роговою, А. В. Соловйовим, Р. О. Стефанчуком та ін. 
Вперше право на життя було проголошено у ст. 3 Загальної де-
кларації прав людини 1948 р., відповідно до якої кожна людина 
має право на життя, свободу та особисту недоторканність.  
Наступним міжнародним актом, який розширив зміст права на 
життя є Конвенція про захист прав людини і основоположних 
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свобод 1950 р. Відповідно до ст. 2 Конвенції право кожного 
на  життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно 
позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку 
суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні зло-
чину, за який закон передбачає таке покарання.  

Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчине-
не на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно 
необхідного застосування сили: a) для захисту будь-якої особи 
від незаконного насильства; b) для здійснення законного аре-
шту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під 
вартою; c) при вчиненні правомірних дій для придушення за-
ворушення або повстання. 

Право на життя закріплюється також у Міжнародному 
пакті про громадянські та політичні права (1966 р.). У ст. 6 Пак-
ту закріплено, що право на життя є невідʼємне право кожної 
людини. Це право охороняється законом. Це покарання може 
бути здійснене тільки на виконання остаточного вироку, вине-
сеного компетентним судом. У ст. 6 Конвенції про права дити-
ни 1989 р. закріплено, що держави-учасниці визнають, що кож-
на дитина має невідʼємне право на життя. Відповідно до ст. 2 
Конвенції Співдружності Незалежних Держав про права та ос-
новні свободи людини (1995 р.) право кожної людини на життя 
охороняється законом. Ніхто навмисно не може бути позбавле-
ний життя. В Україні вперше на законодавчому рівні право на 
життя було закріплене у Конституції України, відповідно до 
ст.  27 якої кожна людина має невідʼємне право на життя. Ніхто 
не може бути свавільно позбавлений життя. Обовʼязок держа-
ви – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє 
життя і здоровʼя, життя і здоровʼя інших людей від протиправ-
них посягань. Право на життя є одним із невідʼємних прав лю-
дини. Без дотримання цього права всі інші права не мають цін-
ності та корисності для людини. Зміст права людини на життя, 
закріплений у Конституції України, конкретизовано у ЦКУкра-
їни. У главі 21 ЦК України «Особисті немайнові права, що за-
безпечують природне існування фізичної особи» перша стаття 
присвячена саме праву на життя. Зокрема, у ст. 281 ЦК України 
закріплено, що фізична особа має невідʼємне право на життя. 
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У  даній статті закріплені також гарантії права на життя. Разом 
з тим, норми цієї статті не містять визначення права людини 
на життя. Варто зазначити, що серед науковців теж немає єдно-
сті думок щодо визначення поняття «право на життя».  

Так, Н. В. Кальченко зазначає, що право на життя – це 
природна, невідʼємна від людини можливість захисту недотор-
канності життя і свободи розпорядження нею, гарантована но-
рмами внутрішнього законодавства і міжнародно-правовими 
актами [2, с. 75]. Подібної позиції притримується і Г. Б. Рома-
новський, який зазначає, що право на життя є основним правом 
людини, закріпленим як основними міжнародними докумен-
тами у сфері прав людини, так і національними конституціями 
[3, с. 79].  

О. Г. Рогова вказує, що право людини на життя – це сво-
бода людини безпосередньо реалізовувати можливості, які  
вона має внаслідок своєї належності до виду «Homo sapience», 
та задовольняти необхідні сутнісно-якісні біологічні, соціальні, 
духовні, економічні та інші потреби, неподільні із самою люди-
ною, що обʼєктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку 
людства і мають бути всезагальними [4, с. 13]. Варто погоди-
тись з О. Малиновським, який зазначає, що право на життя 
в  широкому сенсі – це не просто право на те, щоб жити, щоб 
людину ніхто не зміг насильно позбавити життя (що само со-
бою зрозуміло), а це право на те, щоб жити вільно, мирно, нор-
мально. Іншими словами право на життя – це право на гідне 
людське існування, що включає цілий ряд так званих суміжних 
прав (на освіту, на охорону здоровʼя, на свободу від принизли-
вого або нелюдяного звернення, на пошану до приватного і сі-
мейного життя [5, с. 54].  

Отже, право людини на життя є невідʼємним правом фізич-
ної особи, яке забезпечує її природне існування та захищене між-
народними та національними нормативно-правовими актами.  

 
––––––––––––––––––  
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ВПЛИВ НЕОЛІТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

НА ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ФОРМУВАННЯ  
ЇЇ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В СУСПІЛЬСТВІ  

НА ПРИКЛАДІ УТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 

Починаючи з періоду існування первісного суспільства 
і  по суті до сьогоднішнього дня суспільство намагається від-
найти найбільш досконалу модель власної самоорганізації, яка 
б максимально задовольняла інтереси кожної людини.  

Намагаючись дослідити окреслену проблематику вияв-
ляється, що за весь період свого історичного розвитку людство 
створило по-великому рахунку лише єдину, можливо поки що, 
життєздатну форму організації суспільства – державу. Проте, 
варто зауважити, що разом із розвитком суспільства, еволюці-
онувала і держава (хоча б у своєму структурному плані). Так, 
в  різний історичний період ми можемо побачити абсолютно 
відмінну суть, завдання і насамперед мету (цілі) функціонуван-
ня держави.  

З іншого боку, досить важко, на перший погляд, знайти 
спільні корені між рабовласницькою, феодальною та сучасною 
(сервісною) державою, що власне і є кінцевою метою нашого 
дослідження. 



- 438 - 

В силу необхідності глибшого вивчення даного питання 
досить важливо звернутися до історії людства, яка детально 
описує перехід людини від першочергових потреб до більш ви-
сокого рівня розвитку.  

Фактором, що зумовив протікання даного процесу є так 
звана «неолітична революція», яка принесла з собою не лише 
перехід від кочівництва до осілого способу життя, а й створила 
надлишок вільного часу. Саме оволодіння людиною землеробс-
твом, гончарством, скотарством забезпечило суспільству задо-
волення першочергових потреб, за короткий проміжок часу. 
Як  результат суспільство отримало значний «кадровий ре-
сурс» і надлишок вільного часу для розвитку культури, мисте-
цтва та науки.  

В цьому контексті досить важливо дослідити механізм 
утворення держави, тобто розглянути процес її зародження. 
Так, з появою у суспільстві «надлишкового кадрового ресурсу» 
та прив’язки до певної території як джерела основних ресурсів, 
потреба в чіткій організації племені втрачає свою силу, оскіль-
ки будь-який член племені мав можливість обробити не за-
йману ділянку землі та забезпечити себе і свою сім’ю першоне-
обхідним.  

Даний факт порушив «старий порядок речей» в питанні 
доцільності суспільного забезпечення (утримання) вождя та 
його воїнів.  

Однак повністю відмовитись від старого укладу суспільс-
тва (ієрархічного устрою з централізованою владою вождя) 
плем’я так і не змогло, оскільки постійно існувала зовнішня 
загроза, у вигляді ворожо налаштованих сусідів, які претенду-
вали на зайняття нових територій (причина полягала у висна-
женні природних ресурсів чи перенаселенні), що власне і збе-
регло відносно ієрархічний устрій у племені.  

Для підтвердження останньої тези доречним було б зве-
рнути увагу на період утворення Київської Русі.  

Слов’яни приблизно V–VI ст. н. е. являли собою відносно 
споріднений, доволі слабкий союз племен, в якому влада у сус-
пільстві була розподілена між: вождем – в особі князя та ві-
чем – народними зборами. 
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Проте приблизно з VIII–IX ст. н. е. відбулися значні зміни 
в організації суспільного порядку. Причина таких перемін, на 
нашу думку, полягає у міграційних змінах, з якими зіткнулися 
племена слов’ян наприкінці IX ст. до н. е. – наближення кочових 
племен зі сходу (половців та печенігів), в силу чого, роль князя 
та його «дружини» посилюється – виникає потреба у захисті 
від зовнішнього ворога. Як наслідок, це призводить до форму-
вання чіткої централізованої влади князя та його дружини, 
і  наближених до нього людей (майбутніх бояр). 

Подібну ситуацію можна спостерігати в період правління 
князя Олега і до періоду правління князя Ярослава Мудрого, 
оскільки саме в ці роки відбувається значне посилення княжої 
влади. Сторінки історії того періоду детально описують факт 
навали половців та печенігів на землі Київської Русі, а також 
перемогу Ярослава Мудрого над половцями у 1036 р., що нада-
ло «землі руській» довгі роки «спокою». Однак, перед нами все 
ж таки постає питання, що саме принесло «довгі роки спокою», 
у вигляді відсутності зовнішньої загрози?  

1054 р. н. е. – саме цю дату вітчизняні історики пов’я- 
зують зі смертю великого князя Київського Ярослава Мудрого, 
і  саме з цією датою знаменується початок роздроблення най-
більшої держави тогочасної Європи – Київської Русі, Однак, нас 
більшою мірою цікавить питання причин, які зумовили ослаб-
лення могутньої держави.  

Враховуючи те, що давньоруське суспільство після пере-
моги над половцями не потребувало чіткої ієрархії влади (мо-
більності ресурсів усієї держави для власного захисту), в дію 
вступає конкуренція приватних інтересів у формі боротьби за 
землі, ресурси, владу серед Ярославичів. В  такому випадку ви-
никає необхідність в укладенні суспільного договору та фор-
мування громадянського суспільства (у розумінні Дж. Локка), 
тобто союз «рівного з рівним», що на наш погляд і є основою 
демократії. Історія описує ці події як Люблінський з’їзд, де 
«внуки» великого князя Ярослава зібралися задля поділу дідів-
ських земель. 

З огляду на вище сказане, ми приходимо до висновку що 
чітка ієрархія з тоталітарною (авторитарною) владою в держа-
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ві виникає при наявності загрози знищення суспільства (на-
самперед усвідомленої загрози), яка потребує швидкої мобілі-
зації усіх наявних ресурсів, котрими володіє суспільство.  

У свою чергу відсутність зовнішнього ворога або не усві-
домлення його загрози, призводить до зміни ієрархічного по-
рядку суспільства, у більш демократичну форму, через те, що 
постає конкуренція приватних інтересів, котра яскраво прояв-
ляється в економічній сфері (внутрішньоособова боротьба за 
владу, землі чи ресурси).  

 
 

С.-І. М. Чмир  
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
 

Серед природничих і технічних наук та методів, що вико-
ристовуються в розслідуванні злочинів, є ще й нетрадиційні. 
Під нетрадиційними необхідно розуміти такі знання й методи, 
які ще не набули достатнього визнання та поширення, їх 
не  можна зарахувати до загальновідомих у науці та усталених 
і  впроваджуваних у практику.  

Відповідно, нетрадиційні методи можна визначити як  
такі, що не набули достатнього теоретичного та практичного 
визнання [1]. 

У криміналістичній літературі нетрадиційними методами 
визначають: поліграф, гіпноз (гіпнорепродукційне опитуван-
ня), наркоаналіз, біоритмологію, психологічний портрет зло-
чинця, екстрасенсорику та ін. 

В основі методу гіпнорепродукційне опитування міс-
титься знання про функціонування пам’яті людини, як про уні-
версальну інформаційну систему, в якій індивід усвідомлює 
лише малу частину сприйнятої інформації, а велика частина їм 
не усвідомлюється, але зберігається і може бути актуалізовано. 
В гіпнотичному стані інформація підсвідомого рівня стає дос-
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тупнішою для усвідомлення і вербалізації, що дозволяє отри-
мати від опитуваного більш повну та достовірну інформацію. 

В свою чергу наркоаналіз, як і гіпноз, в основному вико-
ристовується у тих випадках, коли опитувана особа в силу різ-
них причин (наприклад, перенесеного шоку) не може пригада-
ти обставини, що пов’язані зі злочином. Сутність наркоаналізу 
полягає в тому, що опитуваному в організм вводиться препа-
рат, під дією якого знімається «цензура свідомості» й вивіль-
няються істинні переживання та установки. 

Що стосується криміналістичної біоритмології, то вона 
досліджує вплив різних біоритмів на фізіологічні процеси й по-
ведінку людини та розробляє рекомендації щодо визначення 
найбільш сприятливого періоду для контакту з опитуваною 
особою. Зазначимо, що отримана таким шляхом інформація 
потребує відповідної перевірки [2, с. 46]. 

Іншим методом є екстрасенсорне сприйняття яке на те-
перішній час прийнято називати телепатію та ясновидіння 
[3,  с. 12].  

Потрібно зауважити, що найчастіше екстраординарні 
психофізіологічні здібності, як нетрадиційний метод розсліду-
вання правоохоронні органи застосовують з метою отримання 
інформації про те, чи жива особа, яка розшукується чи пропала 
безвісти, де знаходиться об’єкт пошуку тощо. 

Ще одним, не менш важливим нетрадиційним методом 
є  поліграфічне опитування. Так, поліграф – це багатоцільовий 
прилад, призначений для одночасної реєстрації кількох (від 
4 до 16) фізіологічних процесів, пов’язаних з виникненням 
емоцій.  

Поліграф є комплексом точних медичних приладів, 
які  безперервно та синхронно фіксують динаміку цілої низки 
реакцій допитуваного: тиску крові, частоти пульсу, глибини та 
частоти дихання, шкірно-гальванічної реакції, ступеню м’язо- 
вого напруження, біотоків мозку та інші [4, c. 93].  

Проте в Україні використання поліграфа у розслідуванні 
кримінальних проваджень залишається нормативно не врегу-
льованим, але правова основа для запровадження поліграфа 
вже частково закладена, а саме: 
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1) ст.ст. 71, 107 Кримінального процесуального кодексу 
України – стосуються участі спеціаліста при проведенні слідчих 
дій і можливості застосування технічних засобів для збирання, 
фіксації та використання інформації [5]; 

2) ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову дія-
льність» закріплює право органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, опитувати осіб за їх згодою (п. 1 ч. 1 
ст.  8). Відповідно використання поліграфа витлумачується 
як  різновид опитування. При цьому отримані таким чином  
відомості не можуть бути прийняті судами як докази у  
справі, вони є лише орієнтирами для збирання офіційних  
даних [6; 7]; 

3) ст. 50 Закону «Про національну поліцію» регламентує 
застосування поліграфа під час перевірки кандидата на службу 
в поліції: «Громадяни України, які виявили бажання вступити 
на службу в поліції, за їхньою згодою проходять тестування на 
поліграфі» [8]; 

4) інші нормативно-правових акти. 
Варто зазначити, що чинне кримінальне процесуальне 

законодавство України не передбачає отримання доказів (не-
традиційними) методами розслідування. думкою деяких нау-
ковців, інформація, отримана нетрадиційними методами розс-
лідування злочинів – може бути використана, оскільки норми 
кримінального процесуального кодексу України, Закону Украї-
ни «Про оперативно-розшукову діяльність», Закону України 
«Про Національну поліцію» та інші нормативно-правові акти 
не  містять заборони використовувати такі методи. Однак така 
інформація не може бути доказовою й використовується тіль-
ки в якості орієнтуючої [9]. 

Отже, застосування нетрадиційних методів при розсліду-
ванні злочинів можливе лише у процесуальній формі з дотри-
манням принципів кримінального процесу.  

Вважаємо, що Кримінальний процесуальний кодекс не-
обхідно доповнити статтями які, будуть чітко регламентувати 
підстави для проведення психофізіологічної експертизи з ви-
користанням поліграфу, гіпнорепродуктивного опитування, 
біоритмології та інших нетрадиційних методів розслідування 
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злочинів, за допомогою яких розслідування кримінальних пра-
вопорушень було б більш ефективним. 
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ОРГАНИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В XIX ст. 
 

В умовах комплексної трансформації й глобалізації суспі-
льства, Україна все більше орієнтується як на сучасні європей-
ські стандарти, так і вивчає накопичений європейським співто-
вариством історико-правовий досвід, а саме досвід розвитку 
і  функціонування правових інститутів. Інститут виконання 

http://zakon0.rada.gov/
http://www.nbuviap.gov.ua/
http://zakon2.rada/
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судових рішень та органи, які реалізували виконавчі функції 
були і залишаються одними з головних та найбільш стійких 
інститутів у системі права більшості держав світу. У Франції, 
Німеччині, Австрії, Італії діє континентальна система права, яка 
була найдавнішою та найпоширенішою у світі, завдяки норма-
тивній упорядкованості, структурованості джерел, стійким 
правовим принципам, забезпечення чіткої юридичної техніки, 
що зумовлювало їхній незаперечний вплив на правове життя 
Європи і країн інших континентів. 

Так, французька система виконання судових рішень зда-
вна, маючи стабільний та гнучкий характер, була джерелом 
покращень та удосконалень для інших країн. Попередниками 
судових виконавців у Франції були сержанти, які поділялися на 
дві категорії. Перша – це посадові особи, які були представни-
ками у суді та виконували судові рішення. Друга категорія – 
це  пристави, в обов’язки яких входило забезпечення порядку 
під час судових засідань. 

Такі законодавчі акти як «Муленська постанова 1566 р.» 
та «Амбуазький едикт 1572 р.» містили положення про те, 
що  посягання на життя й здоров’я сержанта могли каратися 
смертною карою [1]. 

Суд як орган, який безпосередньо брав участь у процесі 
виконання судових рішень та здійснював контроль, виконуючи 
ці функції шляхом видання наказів [2, с. 54]. 

Характерною рисою німецького виконавчого процесу бу-
ло те, що до XIX ст. не існувало самостійного стану судових при-
ставі, а виконанням судових рішень керували судові установи. 
Підставою примусового виконання судових рішень у Німеччині 
були судові рішення, публічні акти договорів та зобов’язань, 
які здійснювалися нотаріальним або судовим порядком. Пи-
тання організації та діяльності інституту судових рішень регу-
лювалися декількома законодавчими актами, а саме: «Законом 
про організацію судів» 1877 р., «Устроє судових установлень» 
1877 р., Статутом цивільного судочинства 1877 р. Органи вико-
нання судових рішень позначені у «Законі про організацію су-
дів» як допоміжні судові органи, а саме – судові виконавці, та 
в  загальних рисах виписані їх обов’язки: доставлення судових 
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паперів сторонам судового процесу, примусове виконання су-
дових рішень, підтримання порядку в судовому засіданні. Ви-
конавчим органом за Статутом цивільного судочинства Німеч-
чини був судовий пристав [3, c. 401]. 

В середині XIX ст. усі держави, які входили до Італійсько-
го королівства, керувалися своїми цивільно-процесуальними 
кодексами, які містили положення про організацію діяльності 
органів, що виконували судові рішення. У 1865 році було вида-
но Цивільно-процесуальний кодекс для всієї Італії. Органами 
виконання судових рішень визначалися судові пристави, які 
набували за вказаними законодавчими актами достатньо ши-
роких повноважень та містили у собі елементи судової і слідчої 
діяльності [4, с. 62]. 

В Австрії органами виконання рішень, були судові прис-
тави. Керівництво та контроль суду мали значний рівень.  
Суддя, який виніс рішення був відповідальний за його вико-
нання [5, c. 91]. 

У процесі дослідження організації та діяльності органів 
виконання судових рішень у Франції, Німеччині, Італії та Авст-
рії у XIX ст., як слушно зазначає Н. С. Стеценко, можемо конста-
тувати, що цей інститут був санкціонований державою, а орга-
ни виконання судових рішень завжди перебували при судових 
установах і діяли під їх керівництвом і контролем. Кожна з ви-
щеозначених європейських держав приділяла значну увагу 
становленню, розвитку та функціонуванню органів, які вико-
нували судові рішення [6, с. 273–281]. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА 
ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ 

 
Заповідальний відказ являє собою покладання на одного 

або кількох спадкоємців виконання за рахунок спадщини пев-

ного зобов’язання майнового (ст. 1237 ЦК України). Тобто, на 

відміну від спадкування при заповідальному відказі легатарій 

отримує предмет відказу не від спадкодавця, а від спадкоємця. 
У зв’язку з цим суперечливою видається точка зору про те, 
що  у цьому випадку немає спадкового правонаступництва 
[1,  с.  53].  

Дійсно, характерною рисою заповідального відказу є те, 

що відказоодержувач отримує легат не безпосередньо від спа-
дкодавця, як універсальний правонаступник, а за посередницт-
вом спадкоємця за заповітом.  

Заповідач зобов’язує певного спадкоємця за заповітом 
виконати певне зобов’язання за рахунок спадщини на користь 

легатарія. Однак, заповідальний відказ зовсім не означає, що 

певне майнове право переходить до легатарія у тому ж обсязі, в 
якому воно належало спадкодавцю.  

Звичайно, іноді це саме так. Але може бути й по-іншому: 

заповідач може, наприклад, бути власником певної речі і пере-

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%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
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дати легатарію не право власності на неї, а лише право корис-

тування цим майном. Проте, перехід прав на річ все-таки відбу-
вається, і тому більш слушною видається точка зору В. І. Сереб-

ровського, який стверджував, що при призначенні спадкоємця 

має місце спадкоємство «безпосереднє», а при встановленні 
заповідального відказу спадкоємство щодо майна являється 

«опосередкованим» [2, с. 53]. 
Крім того, згідно ч. 1 ст. 1238 ЦК України, предметом за-

повідального відказу може бути майно, яке не входить до скла-
ду спадщини. Але це право він обов’язково отримує за рахунок 
спадщини. При цьому, отримуючи за рахунок спадщини тільки 
певне майнове право, відказоодержувач не повинен нести від-
повідальність щодо боргів, які обтяжують спадщину і пога-
шення котрих покладене на спадкоємців. 

Характерною рисою заповідального відказу є й те, що за 
ним виникають не спадкові, а зобов’язальні відносини, в яких 
спадкоємець виступає в якості боржника, а відказоодержувач 
(легатарій) – в якості кредитора, котрий, на відміну від креди-
торів заповідача, не має права пред’явити до спадкоємців ви-
моги щодо сплати боргів.  

Ці зобов’язання є недоговірними, такими, що виникають 
із односторонніх правочинів. Ці правовідносини за своєю юри-
дичною природою не є договором. Адже дії майнового характе-
ру, які має вчинити спадкоємець на користь відказоодержува-
ча, встановлюються не домовленістю між цими особами, а зміс-
том заповіту. А відтак, між відказоодержувачем та спадкоємцем 
не виникає ніяких договірних відносин. 

Також слід зазначити, що заповідальний відказ має абсо-
лютний характер і спадкоємець є лише виконавцем волі запо-
відача. У кінцевому рахунку мова йде про обтяження насампе-
ред спадкового майна, а не спадкоємця, що прямо витікає із 
змісту ст. 1238 ЦК України, де сказано, що право користування 
житловим будинком, квартирою або іншим рухомим або неру-
хомим майном, одержане за легатом, зберігає чинність у разі 
наступної зміни їх власника. 

Заповідальний відказ є особистою дією, тобто вимагати 

його виконання може лише сам легатарій. Відповідно до 
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ст.  1239 ЦК України заповідальний відказ втрачає чинність 

у  разі смерті відказоодержувача, що сталася до відкриття  
спадщини.  

При цьому слід мати на увазі, що більш складна ситуація 

виникає у разі, коли легатарій помер після відкриття спадщи-
ни. У цьому випадку доля легату залежить від змісту права, яке 

належало легатарію, а також від того, носять відносини між 
спадкоємцем і відказоодержувачем щодо виконання легату 

тривалий характер, чи ні.  
Так, якщо, наприклад, на спадкоємця, до якого перехо-

дить житловий будинок, спадкодавцем було покладено 

обов’язок надати відказоодержувачу довічне право користу-
вання цим будинком (його часткою), то смерть легатарія після 

відкриття спадщини і навіть після того, як він почав користу-
ватися будинком (його часткою), тягне за собою припинення 

заповідального відказу.  

У даному випадку сервітут, який виник у відказоодержу-
вача, має особистий характер і внаслідок смерті відказоодер-

жувача припиняється.  
Але, якщо спадкодавець, наприклад, поклав на спадкоєм-

ця обов’язок передати у власність якусь річ, то, у разі смерті 

відказоодержувача після відкриття спадщини, спадкоємці ле-

гатарія мають право вимагати від спадкоємця, обтяженого  
легатом, виконання заповідального відказу, тобто передачі 
їм  у  власність цієї речі. 

Заповідальний відказ, виконання якого покладене на кі-

лькох спадкоємців, не утворює солідарності з боку боржників. 
Кожен спадкоємець зобов’язаний виконати заповідальний від-

каз пропорційно до своєї частки у межах вартості отриманого 
у  спадщину майна. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Кухарєв О. Є. Спадкове право України: навч.-практ. посібник / 
О. Є.  Кухарєв. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 222 с. 

2. Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права / 
В. И. Серебровский. – М.: Издательствово Академии наук СССР, 1953 – 
240  с.  
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Л. І. Чумак 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ  
ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕНІ 
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
З прийняттям у 2012 р. КПК України змінено початок ро-

зслідування кримінальних правопорушень. На підставі поло-
жень ст. 60, 214 КПК України було введено у дію нову Інструк-
цію про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв 
і  повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, за-
тверджену наказом МВС від 06.11.2015 р. № 1377.  

Зі змісту преамбули цього наказу вбачається, що однією 
із законодавчих підстав для затвердження Інструкції є ст.ст. 60, 
214 КПК України. Однак, вказані статті регулюють процесуаль-
ний порядок реєстрації заяв про кримінальні правопорушення 
в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі – ЄРДР), у той 
час як Інструкцією передбачений порядок реєстрації заяв і по-
відомлень в журналі єдиного обліку (журнал ЄО).  

Що ж стосується реєстрації в ЄРДР, то в Інструкції про 
це  згадується лише в  окремих пунктах (п. 3 розділу ІІ, п. п. 3, 5, 
16 розділу ІІІ), а до відання уповноважених працівників поліції 
(працівників чергових частин, їх керівників, керівників слідчих 
відділів тощо) належить самостійно визначати до якої катего-
рії відноситься подана заява чи повідомлення (це зая-
ва/повідомлення про кримінальне правопорушення чи зая-
ва/повідомлення про іншу подію).  

При цьому, по-перше, не встановлено чітких критеріїв 
для прийняття рішення щодо віднесення заяв чи повідомлень 
до тієї чи іншої категорії, що стало компетенцією начальника 
слідчого підрозділу; по-друге, Інструкцією не передбачено 
строків для вирішення цього питань. Таким чином, про авто-
матичний початок досудового розслідування, про який вели 
мову розробники чинного КПК України, не можливо казати. 
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У зв’язку з наведеним погодимося з позицією вчених  

щодо підміни понять та викривлення суті положень КПК  

України як першоджерела кримінальної процесуальної діяль-

ності, оскільки внесення відомостей про злочин до ЄРДР підмі-
няється реєстрацією в журналі ЄО.  

Інакше кажучи, як і раніше сьогодні залишається у дії 

бюрократична процедура початку розслідування.  
Слід зауважити, що чинний КПК України, на відміну від 

попереднього, не оперує таким поняттями як «привід» і «підс-

тави» початку досудового розслідування, але їх встановлення 

є  необхідною умовою для прийняття законного рішення про 
початок досудового розслідування.  

Проте для законного й обґрунтованого початку досудо-

вого розслідування важливе значення має встановлення при-
воду й підстав.  

Так, приводом для внесення відомосте до ЄРДР є перед-

бачене законом джерело інформації, яке дає змогу слідчому, 
прокурору дійти до висновку, що дійсно було вчинене кримі-

нальне правопорушення.  

Вважаємо, що у п. 2 Розділу І Інструкції звужено і джерело 

інформації про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
події, зокрема їх усього три.  

У той самий час у ч. 1 ст. 214 КПК України передбачено 

будь-яке джерело обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення.  

Крім того зауважимо, що з аналізу Положення про поря-

док ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (наказ 
ГПУ від 06.04.2016 р. № 139), вбачається, що джерелом інфор-

мації про вчинення кримінального правопорушення можуть 

бути:  

а) матеріали правоохоронних та контролюючих держав-

них органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до 

вчинення кримінальних правопорушень;  

б) повідомлення в засобах масової інформації;  
в) самостійне виявлення прокурором кримінального 

правопорушення за результатами перевірки у порядку нагляду 
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(у тому числі виявлення кримінального правопорушення про-

курором під час здійснення нагляду за додержанням і застосу-

ванням законів). 

Слід звернути увагу й на той факт, що згідно з п. 6 розділу 
ІІ на виконання ст. 60 КПК України заявнику видається талон-
повідомлення.  

Однак форма талону-повідомлення, яка наведена в дода-
тку 4 до Інструкції, не містить жодної інформації про внесення 
чи невнесення відомостей до ЄРДР. У зв’язку з цим такий талон 
не може вважатися документом, що підтверджує прийняття 
і  реєстрацію заяви про вчинене кримінальне правопору- 
шення від заявника в ЄРДР. Більше того, Інструкцією взагалі 
не  передбачено порядок прийняття та реєстрації заяв від  
потерпілого. 

Також слід відмітити, що чинним кримінальним проце- 
суальним законодавством не встановлено єдиного порядку 
і  змісту викладу відомостей про кримінальні правопорушення 
в  заявах або повідомленнях.  

Це означає, що законом не обмежується зміст і не встано-
влюється форма даних як щодо офіційних повідомлень, так 
і  повідомлень фізичних осіб.  

Проте, надаючи оцінку таким відомостям, прокурор,  
слідчий повинні переконатися у наявності в них даних, що вка-
зують на об’єктивні ознаки підготовки, вчинення чи прихову-
вання кримінального правопорушення. Заяви і повідомлення 
про вчинене правопорушення, які не містять даних про автора 
і  не  можуть бути ідентифіковані з автором такого повідом-
лення, слід визнавати анонімними і такими, що не підлягають 
розгляду. 

Отже, інститут перевірки заяв і повідомлень про кримі-
нальні правопорушення через еволюцію та неодноразові ре- 
формування потребує якісного нового порядку законодавчої 
регламентації щодо обліку звернень громадян і відповідно 
прийнятих за ними рішень. 

Пропонуємо учасникам конференції висловити власне 
бачення на підняте питання та запропонувати можливі шляхи 
вирішення законодавчих прогалин. 
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МОРАЛЬНА ШКОДА  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 
На даний час велика кількість справ, що розглядається 

в  цивільних судах, саме про відшкодування моральної шкоди. 
Суддям у такому випадку надається вирішувати дуже складне 
завдання, а саме визначити розмір відшкодування, рівень тра-
вмованості людини, її емоційний стан, а найголовніше це пере-
вірити чи мала місце моральна шкода. 

Завдання не прості, саме тому підґрунтям тому має ви-
ступати законодавство, що поряд з іншими має регулювати 
це  питання зважаючи на його важливість і масовість. 

Коли ми трохи заглибимось в історію,то зможемо поба-
чити,що таке поняття як «моральна шкода» з’явилось відносно 
недавно, а саме 6 травня 1993 року шляхом внесення змін 
у  чинний на той час Цивільний кодекс УРСР. Стаття 440-1 під 
назвою «Відшкодування моральної (немайнової) шкоди» [2]. 

Хоча це і стало вагомим кроком у перевтіленні законо-
давства, і подальшого його реформування. Тобто незважаючи 
на фундаментальність цієї норми весь широкий спектр питань 
врегулювати вона не змогла. 

Саме тому у 1995 році 31 березня Пленум ВСУ у своїй пос-
танові роз’яснив судам правильність застосування даної норми. 
Звичайно, окрім статті 440-1ЦК УРСР були прийняті й інші пра-
вові акти,які так чи інше регулювали це питання, серед яких 
Закони України «Про туризм», «Про інформацію», «Про наукову 
і науково-технічну експертизу». Але зроблено це було трохи 
пізніше. 

У 2003 році, після прийняття нового Цивільного кодексу 
України і визначення чіткого переліку у чому вона полягає, 
кваліфікувати і визначати істину в судових справах в якій  
фігурувала моральна шкода,стало простіше. Слід ще також  
зазначити один важливий момент,згідно статті 23 Цивільного 
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Кодексу України розмір моральної шкоди не залежить від  
матеріальної, що дало змогу судам чітко відмежовувати ці  
поняття [3] 

Отже моральна шкода згідно Цивільного Кодексу України 
полягає у: 

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична  
особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я; 

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала 
у  зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів 
її  сім’ї чи близьких родичів; 

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала 
у  зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної або юридичної особи. 

Не дивлячись на це, самого визначення моральної шкоди 
у Цивільному Кодексі України немає, що згодом дало поштовх 
різного трактування цього поняття серед провідних вітчизня-
них науковців і в законодавчих актах різних галузей, і підгалу-
зей права. 

Так Пленум ВСУ від 31.03.1995 в Постанові «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди» дає визначення моральної шкоди. Згідно цього тракту-
вання моральна шкода це – втрати немайнового характеру 
внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негати-
вних явищ, завданих фізичній чи юридичній особі незаконни-
ми діями або бездіяльністю інших осіб.(написати посилання). 

А Закон України «Про Зовнішню економічну діяльність» 
визначає моральну шкоду як шкоду, яку заподіяно особистим 
немайновим правам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
та яка призвела або може призвести до збитків, що мають ма-
теріальне вираження [4]. 

На прикладі цих правових актів ми і бачимо неоднознач-
не трактування цього поняття. Така сама тенденція спостеріга-
ється і в працях фахівців-теоретиків права.  

Загальнотеоретичне поняття сформував професор 
П. М.  Рабінович, який зазначив що моральна шкода це прини-
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ження оцінки гідності людини, яке викликає в її психіці нега-
тивні стани і процеси [6, с. 43]. 

Однозначного визначення не існує, що і дає можливість 
для розгляду справ і подальшого розвитку лише у теоретично-
му напрямку. 

Наразі хоча й сьогодні законодавство дає відповіді на ба-
гато питань, все ж відкритим залишається питання: « як визна-
чити розмір моральної шкоди»? 

З огляду на практичну діяльність суддя,може застосувати 
ці варіанти: 

1. Взяти суму яка вказана в позовній заяві позивачем,і 
винести рішення на основі справедливості і розумності. 

2. Призначити судово-психологічну експертизу. 
3. Визначити відшкодування шкоди самостійно. 
За звітний період серпня 2016 року лише в Івано-

Франківській області до суду надійшло понад 260 заяв 
про  відшкодування шкоди. По багатьом з цих справ ще йде 
провадження [7].  

Взявши до уваги все вище перелічене можна сказати, що 
проблема відшкодування моральної шкоди і, особливо, – ви-
значення її розміру – на даний момент стоїть дуже гостро. Спо-
стерігається відсутність єдиної концепції та єдиних механізмів 
призначення відшкодування та визначення певної грошової 
суми за певний вид страждань. Тому, необхідно на законодав-
чому рівні більш детально конкретизувати порядок визначен-
ня психотравмувальної ситуації та присудження відшкодуван-
ня, а також встановити механізм визначення його розміру. 
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ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
 

Тінізація економіки, глибина її зв’язків із звичайною еко-
номікою, зумовлює макроекономічні диспропорції та структу-
рні деформації соціально-економічного розвитку і зниження 
ефективності національної економічної політики загалом. По-
ширення тіньової економіки поряд із макроекономічною роз-
балансованістю та обмеженістю ресурсів визнані Всесвітнім 
економічним форумом основними глобальними ризиками 
майбутнього десятиріччя разом із незаконною торгів-
лею,організованою злочинністю[2]. 

У країнах із перехідною економікою проблема масштабів 
та динаміки розвитку тіньової економіки набуває особливої 
актуальності. Недооцінка чи неврахування обсягу тіньової еко-
номіки призводять до значних помилок у визначенні макрое-
кономічних показників, економічних і фінансових пропорцій, 
а  відтак реалізації економічної політики загалом. Для України 
на сучасному етапі її розвитку масштаби тіньової економіки 
постають суттєвою загрозою національним інтересам країни 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
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й  національній безпеці в економічній сфері. Існування масш- 
табного тіньового сектора економіки України значною мірою 
обумовлено неефективністю державних важелів регулювання 
економічних процесів, недоліками економічної і правової полі-
тики. В офіційних заявах керівників виконавчої влади зазнача-
ється, що нині рівень тонізації економіки становить 47–50% 
і  значно переважає порогів граничний рівень (20%), з пе- 
ревищенням якого в країні створюються умови економічної 
небезпеки [1]. 

За розрахунками Мінекономрозвитку, що проводяться 
відповідно до затвердженої методики, рівень тіньової економі-
ки України у І півріччі 2014 року становив 42% від офіційного 
ВВП, що майже у два рази вище рівня в європейських країнах. 
За сучасними даними найменший рівень «тіні» традиційно в 
сільському, лісному і рибному господарстві, а перші місця в ан-
тирейтингу займають видобувна промисловість (62%) і фінан-
совий сектор (61%). 

Розбіжності оцінок вітчизняних та зовнішніх експертів 
щодо визначення рівня «тіні» в країні зумовлені тим, що чітких 
алгоритмів проведення таких розрахунків не існує, а застосу-
вання кожного з них має свої сильні та слабкі сторони. Але всі 
погоджуються з тим, що в Україні значний обсяг економічної 
діяльності знаходиться в «тіні».  

Для прикладу – Австрія – 8.2%, Франція – 12.4; Чехія – 
15.1; Польща – 23.3; Румунія – 28; Україна – 42%). Економічна 
нерівність розглядається одночасно як чинник формування 
сприятливого середовища для тіньового обігу товарів і, як на-
слідок, тінізації міжнародних торговельних потоків. Збільшую-
чи вартість ведення легального бізнесу, тіньові економічні від-
носини стримують розвиток національних економік та поси-
люють нерівність як всередині країн, так і між ними.  

Нелегальна торгівля об’єктами інтелектуальної власнос-
ті негативно впливає на дієвість стимулів здійснення іннова-
ційної та інвестиційної активності, що також негативно позна-
чається на економічному розвитку. Хоча обсяги тіньової еко-
номіки у країнах, що розвиваються, як правило, більші, ніж у 
розвинених країнах з класичною ринковою економікою, значна 
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частка попиту на нелегальні товари формується саме у розви-
нених країнах. 

Глобалізація фінансових систем, розвиток міжнародних 
банківських мереж, електронних торговельних систем та ме-
реж здійснення операцій з нерухомим майном, за недостатньої 
координації діяльності країн щодо детінізації світових торго-
вельних та фінансових потоків, створюють умови для викорис-
тання фінансових інструментів і маніпулювання інструмента-
ми трансфертного ціноутворення з метою оптимізації оподат-
кування та відмивання грошей. Загострення проблеми тінізації 
глобальних ринків у контексті подолання кризових явищ та 
забезпечення стійкості світової та національних фінансових 
систем зумовили актуальність її всення до порядку денного 
осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). 
Природа тіньової зайнятості має регіональні та секторальні 
специфічні особливості.  

У країнах з класичною ринковою економікою вона знач-
ною мірою пов’язана з нелегальною імміграцією та існує у ни-
зькооплачуваному сегменті ринку праці. У високооплачувано-
му сегменті ринку праці з метою зменшення податкових зо-
бов’язань найбільш поширеними є інструменти оптимізації 
оподаткування, а не ухилення від нього [3].  

При цьому галуззю з найвищим рівнем тінізації економі-
ки у розвинених країнах традиційно вважають будівництво. 
Зокрема, за оцінками Ф. Шнайдера, у країнах ЄС рівень тінізації 
зазначеної галузі становить близько 33% ВВП за середнього 
рівня тінізації економіки майже 20%. Водночас,від успішного 
вирішення цієї проблеми значною мірою залежать результати 
подальших економічних реформ загалом. Традиційно тоніза-
цію економіки повязують із надмірним податковим тягарем. 
Проте ця думка, хоча вона і переважає, не повною мірою відт-
ворює причини тінізації.  

Наприклад, в Україні загальне податкове навантаження 
на підприємство становить 55,5%. Це досить високий показник. 
Водночас, у Франції він найбільший серед європейських країні 
становить 65,8%, в Австрії податкове навантаження дорівнює 
55,5%, у Швеції – 54,6%. Водночас масштаби тіньової економіки 
у країнах ОЕСР сягають лише 10–25%.  
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Проблеми детінізації давно визначались в Україні в якос-
ті одного з визначальних пріоритетів, проте для переходу до 
системних практичних,дієвих кроків здебільшого не вистачало 
політичної волі. На сьогодні в  Україні практично не існує еко-
номічних процесів, що здійснюють винятково законну, не ті-
ньову діяльність. Іншими словами,тіньова складова присутня 
практично в діяльності будь якого господарюючого об’єкта, 
питання лише в тому, яку частку вона займає [3]. 

Таким чином, можна стверджувати, що «тіньова» еконо-
міка притаманна усім країнам,незалежно від моделі та рівня їх 
соціальноекономічного розвитку. Світовий досвід засвідчує, що 
доки існуватиме державна форма організації суспільного жит-
тя,а держава в той чи інший правовий спосіб впливати на еко-
номічний розвиток шляхом реалізації бюджетної, податкової, 
грошово-кредитної, валютної політики, доти зберігатиметься й 
«тіньова» економіка. Суттєво може змінюватись лише її питома 
вага, роль, яку вона відіграє в суспільному житті, а також меха-
нізми її взаємодії з легальною економікою. Тіньова економіка 
чинить загалом деструктивний вплив на національне госпо-
дарство,сповільнюючи надходження коштів до бюджету і погі-
ршуючи інвестиційну привабливість вітчизняної економіки. 
Тому актуальною є проблема формування системних механіз-
мів детінізації економіки України, використовуючи економічні, 
соціальні, політичні, та нормативно-правові інструменти 
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ПОРІВНЯННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
УКРАЇНИ ТА США СТОСОВНО ЕВТАНАЗІЇ 

 
Евтаназія (грец. добре + грец. смерть) – припинення або 

скорочення лікарем життя людини, яка страждає невиліков-
ним захворювання, відчуває нестерпні страждання, на задово-
лення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній 
формі з метою припинення страждань. 

Папа Іван Павло ІІ так визначив термін «евтаназія»: «Ев-
таназія» – це дія або бездіяльність, що за своєю природою чи 
наміром виконавця спричиняє смерть з метою уникнути будь-
якого страждання» [1]. 

Відповідного до чинного законодавства, а саме Цивільно-
го кодексу України, глави 21 «Особисті немайнові права, що 
забезпечують природне існування фізичної особи». Так згідно 
з  ч. 4 ст 281 Забороняється задоволення прохання фізичної 
особи про припинення її життя [2].  

Проблема евтаназії з´явилася і стала актуальною лише 
в  XX ст., що пов´язано з першим досвідом легалізації евтаназії, 
а також практикою здійснення евтаназії всупереч чинному за-
конодавству. Очевидно, що всі нові явища, які виникають у сус-
пільному житті, мають отримати правове регулювання, тому 
у  вітчизняній та світовій науці останнім часом все більше зро-
стає інтерес до проблеми евтаназії. Проблема евтаназії – одна з 
найбільш актуальних і невирішених медико-деонтологічних, 
етикофілософських, та юридичних проблем сучасності. 

При вирішенні проблеми евтаназії в Україні варто вра- 
ховувати досвід країн, які легалізували інститут евтаназії,  
і використати цей досвід з метою недопущення можливих  
зловживань. 

Перша у світі спроба легалізації евтаназії була здійснена 
в 1906 р. у штаті Огайо (США). Але законодавчі збори проголо-
сували проти законопроекту. 
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У 1967 р. адвокат Л. Катнер разом з Американським това-
риством евтаназії вперше у світі розробив форму документа 
(living will), в якому особа офіційно заявляє, що не хоче, щоб у 
випадку невиліковної хвороби штучно підтримували її життя. 

З 1998 р. у штаті Орегон (США) діє Закон, який дозволяє 
активну евтаназію, однак здійснення евтаназії ускладнено  
деякими юридичними формальностями [3].  

Як це відбувається? Тільки за наявності медичного ви-
сновку про те, що хвороба є невиліковною і призведе до смерті 
пацієнта. На його підставі виписують рецепт на придбання  
відповідного медичного препарату. Потім невиліковно хворий 
пацієнт звертається до спеціалізованого закладу, де йому до-
помагають померти.  

Більше читайте тут поки у прогресивній Європі намага-
ються реалізувати права невиліковно хворих дітей на доброві-
льну смерть, в Україні про це не може бути й мови. Оскільки 
в  нас, як і в багатьох інших країнах пострадянського простору, 
евтаназію заборонено законом. – Випадки проведення будь-
яких форм евтаназії в Україні вважаються протиправними 
і  кваліфікуються як убивство, – пояснює адвокат Катерина Та-
расова, – тому й розглядаються в суді за відповідними стаття-
ми Кримінального кодексу. Адже одним з найважливіших прав, 
що забезпечують саме фізичне існування людини як біологіч-
ної істоти, згідно зі ст. 27 Конституції, є право на життя [4]. 
А  ст.  3 Основного Закону закріплює положення, за яким люди-
на, її недоторканність і безпека визнаються в Україні вищою 
соціальною цінністю.  

Право на життя гарантує недоторканність фізичного іс-
нування людини. А на задоволення прохання про припинення 
її життя накладено заборону в Цивільному кодексі України 
і  низці статей медичного законодавства. Однак думка україн-
ського суспільства щодо цього питання не така категорична, 
як  чинне законодавство.  

З результатів опитування, проведеного в жовтні 2011 р. 
інститутом Горшеніна серед 1  тис. респондентів у різних  
регіонах України, вдалося встановити, що проти евтаназії ви-
ступають лише 37,1% опитаних. А  підтримують її, у тій чи  
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іншій формі або ситуації, близько 62%. Для порівняння: 
у  2007  р. кількість людей, які були категорично проти добро-
вільної смерті для невиліковно хворих, становила 57 [5].  

Доречно буде наголосити що саме медичної процедури 
і  відповідного документального підтвердження зі сторони лю-
дини, а саме лікаря який проводитиме цю процедуру і повного 
ознайомлення пацієнта з наслідками від даної процедури, а та-
кож його документальної згоди за винятком не можливості па-
цієнтом самостійно приняти рішення.  
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ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ 

«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 
ЗА ЧИННИМ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ  

УКРАЇНИ 
 

Поняття цивільно-правової відповідальності є багатос-
тороннім і складним правовим явищем, а тому, спричиняє роз-
біжність думок науковців у світлі цивільного законодавства 
України щодо своєї сутності, що й актуалізує тему на сьогод- 
нішній  день. 
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Проблемним питанням цивільно-правової відповідаль-
ності присвячено кільканадцять наукових праць, автори яких в 
тій чи іншій мірі торкалися в своїх роботах проблемних питань 
цивільно-правової відповідальності. Зокрема, варто зазначити 
спеціальні дослідження даної проблеми, зокрема це роботи  
багатьох науковців, а саме: Б. С. Антимонова, Б. Т. Базилєва, 
Н. С.  Братусь, П. А. Варула, В. П. Грибанова, І. С. Канзафарової, 
М. О.  Стефанчука, В. А. Тархова та інших, але не зважаючи на 
значну кількість наукових праць, питання щодо розбіжностей 
поняття цивільно-правової відповідальності залишається від-
критим в світлі цивільного законодавства України, а тому пот-
ребує майбутнього дослідження. 

Метою нашої роботи є комплексний теоретико-правовий 
аналіз щодо розуміння сутності поняття цивільно-правової ві-
дповідальності за дослідженнями науковців у світлі цивільного 
законодавства України. 

Поняття цивільно-правової відповідальності є достатньо 
розбіжним у цивільному праві України. Так, на думку В. П. Гри-
банова, цивільно-правова відповідальність характеризується 
заходами майнового впливу на певних суб’єктів цивільно-
правових відносин. Автор наголошує, що цивільно-правова ві-
дповідальність є одна з форм державного примусу, пов’язана з 
застосуванням санкцій майнового характеру, спрямованих на 
відновлення порушених прав і стимулювання нормальних еко-
номічних відносин юридично рівноправних учасників цивіль-
ного обороту [1, с. 170].  

Зовсім інше формулювання поняття цивільно-правової 
відповідальності ще свого часу давав О. С. Іоффе, який зазначав, 
що: «Цивільно-правова відповідальність є санкція за правопо-
рушення, що викликає для правопорушника негативні наслід-
ки у вигляді позбавлення суб’єктивних цивільних прав або по-
кладання нових або додаткових цивільно-правових обов’язків» 
[2, с. 97]. Г. В. Хохлова стверджує, що: «Цивільно-правова відпо-
відальність – це доповнення або заміна вже наявного обов’язку 
(абсолютного або відносного) новим обов’язком, забезпеченим 
державним примусом, – заплатити певну грошову суму як ком-
пенсацію за порушення суб’єктивного (майнового або немай-
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нового) права» [3, с. 85]. Є. В. Баринова наголошує, що: «Цивіль-
но-правова відповідальність – передбачена законом або дого-
вором і забезпечена силою державного примусу обов’язок сто-
рін цивільно-правових відносин зазнати майнові позбавлення 
за допущені ними правопорушення з метою відновлення або 
компенсації порушеного права потерпілого і виражається у по-
кладанні на правопорушника додаткових обов’язків або позба-
влення його суб’єктивних прав» [4, с. 208].  

На думку А. А. Лукьянцева, цивільно-правова відповіда-
льність – це наслідок вчинення фізичною або юридичною осо-
бою цивільного правопорушення, що полягає у виникненні у 
кредитора (потерпілого від цього правопорушення, тобто осо-
би, якій було завдано шкоди) та вимоги до правопорушника на 
предмет застосування до останнього заходів, передбачених за-
коном або договором, мають на меті відновлення втраченого 
кредитором (потерпілим) цивільного блага або одержання їм 
компенсації за втрату цього блага, що полягають у добровіль-
ному задоволенні цих вимог, або покладення на правопоруш-
ника під непрямим або прямим впливом державного примусу 
нових або додаткових цивільних обов’язків і (або) в примен-
шення суб’єктивних цивільних прав правопорушника, у тому 
числі в передачі потерпілому майна правопорушника [5, с. 70–
73]. Деякі автори критикують аналогічні визначення, вказую-
чи, що при такому підході поняття цивільно-правової відпові-
дальності ототожнюється з її мірами. Наприклад, П. А. Варул 
вказує, що позитивною рисою такого визначення є те, що в 
ньому вказується, в яких формах дана відповідальність існує, 
в  чому вона виражається [6, с. 56]. На нашу думку, найбільш 
повний зміст поняття щодо його сутності та розуміння, висло-
влює Р. О. Стефанчук, автор наголошує, що цивільно-правова 
відповідальність – це самостійний вид юридичної відповідаль-
ності, який полягає у застосуванні державного примусу до пра-
вопорушника шляхом позбавлення особи певних благ чи пок-
ладення обов’язків майнового характеру. До правопорушника 
застосовуються санкції майнового характеру, які спрямовані на 
відновлення порушених прав та полягають у відшкодуванні 
збитків, стягненні неустойки чи пені [7, с. 355–357]. Погоджую-
чись з думкою автора, варто ще раз зазначити, що цивільно-
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правовою відповідальністю визнається одна із форм юридич-
ної відповідальності, суттю якої є застосування встановленого 
цивільним законодавством заходу примусового впливу (санк-
ції) до порушника цивільних прав та обов’язків. Причому цей 
вплив полягає у покладенні на порушника, насамперед, невигі-
дних наслідків здебільшого майнового характеру. Наприклад, 
відшкодування збитків, сплату неустойки (штрафу, пені), від-
шкодування шкоди. Можна зробити висновок, що по суті циві-
льно-правова відповідальність є імперативним заходом впливу 
на правопорушника цивільних прав та обов’язків і розбіжність 
полягає тільки у формах її застосування. У будь-якому разі 
примус розглядатися як ознака цивільно-правової відповіда-
льності, що відповідає традиційній теорії юридичної відповіда-
льності (ретроспективне значення), проте фактичний вплив 
передбаченого примусу не обмежується лише його безпосере-
днім застосуванням. Як зазначає один з класиків науки радян-
ського цивільного права В. А. Тархов, можливість примусу 
обов’язково стоїть за юридичною відповідальністю, але відпо-
відальність може реалізуватися і без нього [8, с. 13]. І. С. Канза-
фарова зазначає, що можливе добровільне відшкодування, 
компенсація без звернення до суду [9]. 

Таким чином, цивільне законодавство, зокрема, Цивільний 
кодекс України, встановлює загальні положення щодо сутності 
розуміння поняття цивільно-правової відповідальності і зазна-
чає, що цивільно-правова відповідальність – це правовідношен-
ня, що виражається у вигляді несприятливих наслідків майново-
го і немайнового характеру у боржника, які забезпечуються 
державним примусом і тягнуть за собою засудження правопо-
рушення і його суб’єкта. Разом з тим думки різних науковців, 
вказують на розбіжність розуміння поняття цивільно-правової 
відповідальності в контексті цивільного законодавства України. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПОЛІЦІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 
Права людини – це природні можливості, що забезпечу-

ють його життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх 
сферах суспільного життя. 

Роль прав людини в службі поліції можна розглядати 
в  трьох аспектах: 

– перший – це обов’язок дотримання протягом вико-
нання службових обов’язків прав і свобод людини (яких полі-
цейський не повинен порушити); 

– другий – стосується зобов’язання щодо захисту прав 
людини (коли поліцейський виступає захисником прав і свобод); 

– третій – поліція має за обов’язок захищати права  
людини. 
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Співробітники поліції при виконанні професійної діяль-
ності зобов’язані поважати людську гідність та честь, забезпе-
чувати захист прав людини – так прописано в Законі Республі-
ки Польща «Про поліцію», який є обов’язковим для виконання 
кожним поліцейським [2].  

Поліцейський з метою ефективного виконання служ- 
бових обов’язків має цілий ряд заходів, які могли б – якщо  
вони використовуються незаконно – порушити права і свободи 
людини.  

Можливість перевірки особи, обшуку, затримання, конт-
ролювати зв’язок (переговори, кореспонденцію) а також інші 
повноваження поліцейського можуть викликати в суспільства 
враження, що поліцейський «наділений надто широкими пов-
новаженнями».  

Як вважають польські науковці [3], такі міркування  
з боку соціуму можуть негативно впливати на діяльність  
офіцера поліції в Польщі.  

В контексті поліцейської діяльності вкрай важливо 
пам’ятати про те, що верховенство права регулюється й підт-
римується законом, а не свавіллям посадових осіб або чинов-
ників. Таким чином, можна сказати, що діяльність поліцейсько-
го повністю визначається законом. На противагу цьому – лю-
дина може робити все чого закон не забороняє.  

Важливим також є те що більшість прав людини носить 
характер обмежених. Умови і сфера застосування обмежень су-
воро визначені Законом Польщі «Про поліцію» [2].  

Поліцейський, виконуючи свої службові обов’язки, часто 
вступає в контакт з правопорушниками, особами, які знахо-
дяться під впливом алкогольного сп’яніння, та іншими антисо-
ціальними елементами.  

При цьому поліцейський повинен розуміти, що у кожної 
особи є честь, гідність, які він зобов’язаний дотримуватися. Не 
можe бути упередженого ставлення і дискримінації до людей, 
зокрема з таких причин як стать, національність, расове чи со-
ціальне походження, релігія та ін. 

Виключним випадком є право на використання приму- 

сових заходів щодо правопорушника. Проте поліцейський  
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зобов’язаний застосовувати їх лише у випадках і в порядку, 

встановленому законодавством. Примусові заходи можуть за-

стосовуватися тільки в тій мірі, яка необхідна, і таким чином, 

щоб завдати якомога менше шкоди. 
В демократичній правовій державі поліцейський з однієї 

сторони є представником влади, а з іншої – підпорядкований 

суспільству з метою забезпечення її безпеки. Ця підпорядкова-
ність суспільству також служить допоміжною роллю у захисті 

прав і свобод людини. 

Польські науковці-практики відстоюють позицію, що по-

ліцейський, який в законному порядку повністю виконує свою 
захисну роль в суспільстві повинен бути забезпечений відпо- 

відними умовами праці, й отримувати допомогу та захист 

як  з  боку держави, так і з боку суспільства (важливим  
фактором в боротьбі з правопорушеннями є співпраця з гро-

мадськістю) [3]. 

Можна привести окремі положення Декларації про  
поліцію, яка належить до так званого «м’якого» міжнарод- 

ного права і має рекомендаційний характер для європейських 

держав: 

‒ працівник поліції, який дотримується прав і свобод 
людини повинен отримувати активну моральну і фізичну до-

помогу від суспільства, якому служить; 

‒ працівник поліції повинен виконувати покладені на 

нього обов’язки в таких професійних, психологічних та мате- 

ріальних умовах, при яких він може захистити свою честь, гід-

ність, права та свободи; 
‒ працівник поліції має право на справедливу вина- 

городу, яка повинна враховувати специфічні аспекти роботи, 

такі як підвищений ризик і відповідальність, ненормований 

робочий  час; 

‒ працівник поліції, до якого застосовано дисциплінарні 

заходи або кримінальні санкції, має право звернутися з апеля-

цією до незалежного органу (в разі дисциплінарної відповіда-
льності) або до суду (в разі застосування до нього криміналь-

них  санкцій); 
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‒ працівник поліції, стоячи перед судом або трибуналом, 

має такі ж самі права, що й інші громадяни [4]. 

Ще в 2001 році в рамках поліцейського моніторингу  

Гельсінським фондом з прав людини вивчались умови праці 
поліцейських.  

В рапорті, який був опублікований після проведення мо-

ніторингу, говориться, що умови праці, які надає держава пра-
цівникам поліції істотно впливають на якість та ефективність 

діяльності правоохоронців, і тим самим на рівень захищеності 

прав людини [5].  

Також слід підкреслити, що поліцейський – як людина – 
має право на всі права та свободи, які закріплені в Конституції 

Республіки Польща, Конвенції про захист прав людини та осно-

вних свобод.  
Тож, враховуючи вищевикладене, слід вказати, що в про-

цесі реформи поліції в Україні, запозичення зарубіжного досві-

ду в сфері забезпечення прав і свобод людини буде важли- 
вим фактором в покращенні діяльності органів національної 

поліції й сприятиме позитивним змінам в майбутньому щодо 

ставлення суспільства до представників правоохоронних орга-

нів, а також якісному виконанню обов’язків самими право- 
охоронцями.  
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ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ КАДРІВ  

ЯК ФАКТОР ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
 

Процеси державотворення молодої незалежної України 
є  найважливішими в усіх сферах життєдіяльності її суспільст-
ва. У державі формуються основи громадянського суспільства 
і  сучасного демократичного державного устрою на принципах 
розподілу влади. Необхідність управлінських перемін в Україні 
викликана існуючими диспропорціями залишків минулих то-
талітарних і сучасних демократичних управлінських систем, 
неузгодженістю їх з новим соціально-політичним курсом наці-
онального державотворення та неконструктивністю щодо пе-
реходу на шлях ринкової економіки. Тому поставлено ключове 
завдання істотного оновлення управлінської еліти і до системи 
управління мають прийти люди нової генерації. Особливо важ-
ливо запобігти новим рецидивам непрофесіоналізму та компе-
тентності при формуванні кадрового потенціалу. 

Нові суспільні умови децентралізації передбачають пере-
дачу ряду управлінських функцій у різних галузях гуманітар-
ної, соціальної, економічної, бюджетно-фінансової, інвестицій-
ної сфер, міжнародних відносин з центру на регіональний та 
місцевий рівні. Тому такі принципово нові підходи до вирішен-
ня управлінських проблем перехідного суспільства, зорієнто-
ваного на автономізацію управлінської діяльності в регіонах, 
вимагають відповідної підготовки управлінських кадрів, які 
володіють комплексом сучасних знань і навичок управлінсько-
го менеджменту.  

При цьому дуже важливо виробити єдину систему і нор-
мативно-правову базу підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації співробітників органів внутрішніх справ, 
забезпечити чітке розмежування їх функцій на основі профе-
сійно-кваліфікаційних характеристик, збалансованість у сис-
темі взаємних прав, обов’язків і відповідальності, надання  
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гарантованих державних послуг населенню, захисту законних 
прав і свобод громадян. «Сьогодні, – на думку Володимира Яцу-
би, – кожен рівень влади повинен мати чітко окреслені повно-
важення, обов’язки й, головне, рівень відповідальності за 
управління конкретними сферами суспільного життя» [4]. 

В умовах побудови правової, демократичної держави, 
Україна конче потребує такого апарату управління, організа-
ційна побудова якого науково обґрунтована, базується на де-
мократичних засадах і постійному професійному його кадрів. 
Тому важливо насамперед теоретично і практично визначити 
суть, структуру і етапи професійного розвитку управлінських 
кадрів, загалом державних службовців. 

Важливо не лише визначити стратегію професійного  
розвитку тої служби, але й бачити різноманітність шляхів  
і технологій підвищення професіоналізму службовців, переду-
сім на основі: 

– вдосконалення, а по суті створення нової системи від-
бору і приймання співробітників на службу в органи внутріш-
ніх справ, з висуванням уже на цьому етапі конкретних вимог 
до рівня їх професіоналізму; 

– забезпечення системності, послідовності, росту про-
фесійного рівня співробітників у ході їх службового просуван-
ня, стимулювання професійного розвитку в ході атестації, уча-
сті в конкурсах і т. д.; 

– створення нової системи професійної підготовки, пе-
репідготовки, підвищення кваліфікації співробітників органів 
внутрішніх справ, визначення за нею важливої складової час-
тини державно-управлінської діяльності; 

– створення умов і гарантій для закріплення на держав-
ній службі спеціалістів, формування у них зацікавленості у сво-
єму професійно-кваліфікаційному розвиткові, підвищенні яко-
сті і ефективності їх праці; 

– створення по суті нової нормативно-правової і закріп-
лення матеріально – фінансової бази професійного розвитку 
персоналу. 

«В цілому, – пише В. Ф. Ковалевський, – процес поєднання 
людини зі службою в органах внутрішніх справ ми окреслюємо 
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поняттям правоохоронної спеціалізації, а науку, яка займається 
вивченням закономірностей цього процесу, – правоохоронною 
професіологією» [6, с. 35].  

Цей підхід найбільше відображає послідовність вклю-
чення людини в професійну діяльність і дозволяє виявити 
зміст етапів процесу становлення людини як професіонала 
і  вихід їх чисто за межі психологічного змісту. 

Професіоналізм співробітника органів внутрішніх справ – 
це об’єктивно зумовлена категорія, що розкриває основи меха-
нізму трудової і інтелектуально-моральної самореалізації  
особистості [7, с. 37–50]. 

Професіоналізм діяльності сучасного співробітника орга-
нів внутрішніх справ полягає у збагаченні її елементами науко-
вого дослідження з метою контролю і самоконтролю міри про-
дуктивності.  

Під продуктивністю діяльності розуміється система і по-
слідовність професійно доцільних дій, із розв’язанням службо-
вих завдань, що забезпечує досягнення кінцевого результату 
в  процесі розвитку державної служби [6, с. 111–120]. 

У стадійних моделях процес розвитку представлено як 
послідовний ряд якісно різних вікових етапів. У межах цього 
підходу звичайно досліджуються зміни якого-небудь одного 
життєвого процесу.  

У процесуальному підході зміна різних психічних струк-
тур розглядається без урахування впливу зовнішніх факторів 
регуляції життєвого шляху індивіда. Діалектичний підхід від-
биває погляд на розвиток людини як на зміну життєвих проце-
сів у їхній єдності, складній організації, на несинхронність і су-
перечливість цих процесів як джерел розвитку, а також на кон-
кретність характеру розвитку, у тому числі з погляду культур-
но-історичного контексту. 
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