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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 
Коваленко В.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, ректор 
Національної академії внутрішніх справ, Голова Київської міської організації 
Союзу юристів України 
 

Шановні учасники конференції! 
 
Євроінтеграційні прагнення України та започаткований процес 

удосконалення Конституції України спонукає спільноту до оновлення 
суспільних відносин, підвищення дієздатності органів виконавчої влади та 
управління, забезпечення прогресивного розвитку країни. У рамках проведення 
всеохоплюючої модернізації та забезпечення сталого розвитку нашої держави її 
главою В.Ф. Януковичем поставлено завдання щодо подальшої модернізації 
правоохоронних інститутів. Основою таких змін має стати формування нової 
ідеології їх діяльності – ідеології пріоритету прав людини. 

У цьому контексті не можна не згадати про розпочату системну роботу з 
реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України. В її  
основу покладені сформовані світовою практикою принципові засади 
функціонування поліцейських органів відповідно до загальновизнаних 
міжнародних демократичних стандартів, серед яких ключове значення мають 
пріоритетність законодавчої регламентації завдань, функцій і порядку 
діяльності органів внутрішніх справ; їх незалежність від органів влади, 
посадових осіб та політичних партій, у межах, визначених Конституцією і 
законами; удосконалення механізму внутрішнього,  судового та громадського 
контролю за діяльністю органів внутрішніх справ та їх посадових осіб, 
насамперед, з позиції забезпечення поваги до особи і справедливості, а також 
підвищення ефективності їх управління; посилення відповідальності органів 
внутрішніх справ, їх посадових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед 
громадянами, права яких були порушені. 

Безумовне дотримання працівниками органів внутрішніх справ вимог 
законодавства та службової дисципліни, відкритість у діяльності міліції та 
інформування громадян про стан правопорядку в державі названі Міністром 
внутрішніх справ України Захарченком В.Ю. на підсумковій колегії відомства 
за підсумками роботи за 9 місяців поточного року  тими умовами, за яких 
можлива ефективна протидія правопорушенням. При цьому Міністр наголосив, 
що незмінним пріоритетом в роботі відомства залишається постулат «Людина 
понад усе», забезпечення її прав та свобод, а головним критерієм оцінки роботи 
міліції має стати рівень безпеки та довіра громадян. 

Такий підхід вбачається особливо актуальним, тому що низький рівень 
довіри населення нашої країни до міліції – це в першу чергу невпевненість в 
тому, що міліція здатна захистити життя, здоров‘я та власність громадян від 
злочинних посягань.  

Загальновідомо, що сьогодні вищим керівництвом держави питання 
організації та функціонування міліції розглядаються з точки зору забезпечення 
реалізації прав і свобод людини та громадянина. При цьому увага приділяється 
не тільки питанням попередження порушень прав та свобод з боку міліції, але й 
ролі міліції в захисті людини від порушення її прав з боку недержавних 
суб‘єктів. 

Відтак,запропонована тема IVВсеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в 
Україні» за нинішніх умов є надзвичайно актуальною.  

Переконаний, що під час обговорення питань конференції виникне потреба 
торкнутися проблем удосконалення системи підготовки міліцейських кадрів, 
яка б відповідала сучасним потребам суспільства. На наш погляд, потребують 
наукового обговорення питання удосконалення стандартів підготовки фахівців 
для правоохоронних органів. Їх можна умовно поділити на дві категорії: 
професійні стандарти та стандарти в галузі забезпечення прав людини. 
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Професійні стандарти спрямовані на підвищення ефективності професійної 
підготовки міліцейських кадрів для вдосконалення засобів і методів протидії 
злочинності, створення підґрунтя для роботи в умовах інтенсивного розвитку 
міжнародного співробітництва з питань боротьби зі злочинністю. В свою чергу, 
стандарти в галузі забезпечення прав людини покликані забезпечити розуміння 
та дотримання всіма співробітниками міліції прав і свобод людини. 

Важливим є те, що питання стану дотримання захисту прав людини в 
Україні були і залишаються предметом наукових досліджень не тільки 
науковців, а й практиків. Про це свідчать і представлені Вашій увазі доповіді та 
виступи учасників IVВсеукраїнської науково-практичної конференції 
навчально-наукового інституту права та психології. 

У роботі конференції беруть участь не тільки студенти та науково-
педагогічні з усіх регіонів України, а й представники судового корпусу, 
працівник прокуратури, адвокати, а також члени союзу юристів України. 

Бажаю Вам плідної роботи, натхнення, творчого запалу і віри у власні сили. 
Сподіваюсь, що результати нашої співпраці стануть вагомим внеском у 
розвиток вітчизняної правової науки.  

 
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

ВІД АДВОКАТСЬКОЇ КОМПАНІЇ «ЮРИДИЧНІ ТРАДИЦІЇ» 

 
Ахундова А.А., керуючий партнер адвокатської компанії «Юридичні традиції» 
 

Шановні учасники конференції! 
 

Вважаю за честь брати участь у цій науково-теоретичній конференції, яка 
вже вп‘яте об‘єднує фахівців-правників з різних галузей права, чия співпраця 
спрямована, в першу чергу, на підготовку кваліфікованої правничої спільноти 
майбутнього. 

Україна переживає складний процес реформування правопорядку і адаптації 
його до нових соціально-політичних та економічних умов. 

Будь-які трансформаційні процеси правової системи є, в першу чергу, 
випробуванням для держави, яка впроваджує ці процеси. 

Глобальні реформи, відповідно, є глобальним випробуванням, як для 
держави в цілому так й для всіх її громадян. Успішне подолання такого 
випробування, залежить саме від підтримки реформ більшістю населення 
України. 

Відтак, критерієм успішності реформи на національному рівні слугує рівень 
довіри громадян до цієї реформи, яка починається з довіри громадян до 
правової системи, до права в цілому. 

Представниками правової системи є правники: науковці, практики, 
працівники правоохоронних органів, адвокати. Отже, успіх впровадження 
правової реформи починається з першої цеглинки – довіри громадян держави 
до правників – кваліфікованих юристів, у яких існує глибока повага до 
правопорядку та законності, сформовано високий рівень правової культури. 

Мене, як Голову комітету кримінального права та процесу Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація адвокатів України», цікавить саме аспект 
проведення в нашій державі кримінально-правової реформи, яка визначається 
основним трикутником «суд-адвокатура-прокуратура». 

Трикутник «суд-адвокатура-прокуратура», це, в першу чергу правники, які, 
маючи спільну основу набуття правових знань та морально-етичних засад, 
спираючись на добровільні засади професійного об‘єднання навколо правових 
ідей та принципів, формують єдині підвалини правової ідеології, 
праворозуміння та правозастосування, а відтак - і верховенства права в 
суспільстві. Відтак, ці правники й визначають рівень довіри громадян до 
кримінально-правової реформи у нашій державі. 

Єдність правової ідеології, зокрема однакового розуміння правових ідей та 
принципів - ось сутність підготовки майбутніх правників, яким надалі 
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втілювати принцип верховенства права та досягати успішного завершення 
правової реформи в Україні. 

Саме такі заходи, як дана науково-теоретична конференція, що об‘єднує 
наукову думку з практичними напрацюваннями, є тою вдалою платформою на 
якій студентська молодь здобуває основу набуття правових знань, морально-
етичних засад та набуває розуміння правових ідей та принципів.  
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ 

 
ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ  
НА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ:  

ОКРЕМІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 

Телешун С.О., д.політ.н., професор, директор Інституту державної служби та 
місцевого самоврядування, завідувач кафедри політичної аналітики та 
прогнозування Національної академії державного управління при Президентові 
України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений економіст 
України, президент Спілки орендарів і підприємців 

 
Актуальність питання прав і свобод людини і громадянина особливо гостро 

звучать у процесі глобальних суспільних змін. На думку більшості фахівців з 
питань національної безпеки - США, Китаю, Росії, Німеччини, Франції 
Великобританії та інших держав, людство зіштовхнеться з рядом трендів, які 
будуть визначати перспективу розвитку іконкурентоспроможність 
національних держав у глобальному політико-правовому і соціально-
економічному просторі. Зокрема мова йде про демографічну ситуацію у країнах 
так званого «розвинутого поясу»; підвищення ролі «середнього класу»у 
прийнятті рішень, що стосуються сфери розподілу усіх видів ресурсів; 
збільшення дисбалансу у соціальній структурі світу та порушення соціальної 
гармонії і стабільності у розвинених країнах та країнах «поясу периферії». У 
цьому списку також варто звернути увагу на: регіональні прояви гуманітарних 
криз;підвищення агресивності людських індивідуумів; ймовірні потрясінні у 
сфері економіки, банківському секторі та торгової системи; суспільно –
політичну нестабільність у окремих регіонах Європи, Євразії, Африки тощо; 
кризу класичних моделей управління та пошук національної ідентичності і; 
технологічні і енергетичні революції; техногенні, кліматичні, природні 
катастрофи і катаклізми; окремі види пандемії і тому подібне.Цілком зрозуміло, 
що перед політико – економічним істеблішментом постає питання, щодо 
адекватного реагування на ці явища глобального характеру. На думку частини 
експертів постає дилема вибору трьох варіантів суспільного розвитку: бути 
демократичною; бути суверенною; бути інтегрованою у глобальну економіку. 
До речі ця проблема хвилює як український політикум так і експертне 
середовище. Національна держава на день сьогоднішній, переважно може 
поєднувати лише два формально повноцінних варіанта. Третій варіант, 
незалежно від його ієрархії вступає у протиріччя з двома, тим самим 
підриваючи засади традиційної держави ХХ ст.. За цих умов ідеї зрілої правової 
держави базуються на взаємозалежності і взаємокерованості як громадянського 
суспільства так і держави у створенні дієвих механізмів захисту прав людини. 
Головною ж проблемою сучасної правової держави є проблема безумовного 
правового захисту громадян, як від захисту державних так і недержавних 
інститутів влади і управління у різних сферах суспільного життя, а також 
адекватну реакцію держави на порушення прав і свобод особистості у вигляді 
кримінально – правових засобів впливу до порушників. 

Сучасні суспільно – політичні та економічні виклики дещо по новому 
визначають роль і місце людини в системі суспільних координат. Значно 
підвищується функціональна роль останньої у суспільствах «транзитного» типу, 
але у широкому розумінні цього терміну. Тобто «транзитними» або 
перехідними є не тільки держави пострадянського простору і країн «третього 
світу», а й переважна більшість країн так званої сталої демократії-Європи, 
Америки і Азії, які шукають новий формат політико – управлінських і 
соціальних відносин спроможних створити передумови для ефективної і 
конкурентної публічної політики, яка б відповідала викликам ХХІ ст.. У цих 
умовах технічні, інформаційні, фінансові ресурси у рази помножують вплив 
людини на стратегію поведінки усіх суб‘єктів глобального суспільного 
простору. Барак Обама, УсамаБин Ладен,  Білл Гейтс, ДжуліанАсанж, 
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ЕдвардСноуден, Володимир Путін, Стів Джобс, Хуго Чавес, Ангела Меркель, 
УоренБаффет, папа Франциск та багато інших відомих і невідомих людей, як і 
їх попередників, постійно створювали і створюють нову графіку розвитку 
людства, як єдиного світового співтовариства. 

Спроба розробити універсальну систему політико правових і гуманітарних 
характеристик спроможних вирішити питання керованості суспільних процесів 
зіштовхнулася з цивілізаційними викликами ХХІ ст. Особливу увагу звертають 
на себе проблеми судового захисту прав і свобод особистості. Це пояснюється 
тим, що відбувається зростання загроз суспільного характеру в умовах 
глобалізації та посилення тенденцій до інституалізації міжнародної юстиції. 
Тобто проблема захисту прав людини із чисто юридичної площини знову 
повертається до площини –політичної. 

Захист прав людини з кожним днем стикається з великими проблемами у 
концептуальній і практичній площині. Навіть у країнах з розвинутими 
демократичними традиціями не припиняються гострі дискусії щодо визначення 
і сучасного трактування прав людини. Зокрема за приклад можна взяти 
проблеми соціального і світоглядного вибору людини, про що свідчать дебати 
між прихильниками абортів і захисниками «ненародженої людини»,що має 
право на життя, між прихильниками релігійних цінностей і правом громадян на 
сексуальний вибір та інші випадки. Справа у тому, що у світі немає, і навряд чи 
буде, єдинаієрархія прав людини, яка б визначала ступень їх 
важливості.Домінування тих чи інших положень є результатом скоріш 
ситуативної (незалежно від реального часу) перемоги тих чи інших суспільних 
сил, ніж використання загальних принципів прав людини. Річ у тім, що ця 
концепція своїми коріннями нерозривно пов‘язана із традиціями 
західноєвропейської культури соціального індивідуалізму, які базується на 
праві різних соціальних груп реалізовувати і відстоювати свої погляди у межах 
суспільства до тих пір, поки це не загрожує існування іншим групам. У інших 
цивілізаційних культурах базовими цінностями можуть бути інші принципи. 
Зокрема принципи -колективізму, де культурним ідеалом є та чи інша 
традиційна ідеологія ніж соціальний консенсус різних суспільних груп тощо. 
Тому нав‘язування політико – правових і гуманітарних цінностей у масовому 
порядку сприймаються значною частиною громадян, як «культурний 
імперіалізм», «гуманітарна інтервенція і агресія»незалежно від ідеологічного 
забарвлення та соціального устрою тих країн, які є носіями нових правових 
традицій. Інша справа, що в умова глобалізації при високій інформатизації 
суспільств і громадян, мобільності фінансових ресурсів, великій кількості 
новоутворених інститутів громадянського суспільства відбувається (у значній 
мірі контрольований світовими політичними і економічними гравцями) процес: 
культурної, економічної та політично – правової експансії. Цей процес, під 
тиском геополітичних і корпоративних інтересів, призводить до тектонічних 
змін у соціальній структурі окремих країні регіонів планети, змінює ідеологічні 
та гуманітарні пріоритети у системі праві свобод людини.  

Проте і самтак званий міжнародний стандарт прав людини викликає ряд 
принципових протиріч, зокрема право на свободу поглядів і їх висловлювання і 
захист тих поглядів, які разом з правами людини відстоюють «право нації» і « 
право на віру».Права людини відображають мінімальний набір життєвих благ в 
політичній і соціально – економічній сферах. Як відомо, найбільш 
загальноприйнятим являється перелік прав зафіксований у Загальній Декларації 
прав людини (далі З.Д.) правозахисному документі ООН. Ізгромадсько – 
політичних прав (ст.3-21 З.Д.) на сьогоднішній день актуальними є: право на 
володіння майном, незалежно від його форми (ст.17), право на свободу совісті і 
релігії, право на свободу думки (ст.18 З.Д.), право на свободу поглядів і їх 
вільне висловлювання (ст.19 З.Д). Особливо хвилюють більшість населення 
світу, а українців зокрема дотримання прав соціально –економічного характеру 
(ст.22-27 З.Д.), це право на гідну працю і соціальне забезпечення (ст.22 З.Д), 
також право на працю і вільний вибір роботи за умов рівної оплати за однакову 
працю, справедливої і задовільної оплати, що забезпечує достойне існування 
людини, а також право на створення професійних союзів (ст.23 З.Д).  
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Зафіксованийу Загальній Декларації перелік прав людини на думку 
фахівців, не можна вважати ідеальним. З одного боку права конкретизовані, а з 
іншого – декларативні, які важко виконати на практиці. Як приклад: право на 
«достойне людини існування», «вільний вибір роботи», «рівна оплата» (приклад 
США, Росії, Китаю, а особливо Євросоюзу) свідчать про абсолютно різні 
підходи і стандарти. Крім того права людини, що зафіксовані у Загальній 
Декларації і відображенні у конституціях національних держав, можуть 
відрізнятися один від одногоі мати національну специфіку. Прикладом можуть 
бути конституційні документи США, країн Близького і Середнього Сходу та 
інших країн. Проте Національні конституції не повинні протирічити Загальній 
Декларації, а їх правові норми повинні конкретизувати і деталізувати 
загальноприйняті правила, а не скорочувати їх. Цікавим може стати аналіз 
досвіду дотримання прав людини в Україні зарубіжними фахівцями. На думку 
фахівців Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) найбільші проблеми 
виникають у сфері імплементації рішень національних судів та терміну 
виконання їх рішень. Тобто найбільш слабким сегментом системи захисту прав 
людини в Україні є недосконалий і достатньо корумпований механізм 
реалізації, захисту національною державою – прав власних громадян. Саме 
тому такі проблеми стають чи не головною причиною, через яку ЄСПЛ ухвалює 
рішення проти української держави. У свою чергу такі факти істотно впливають 
не тільки на імідж останньої на міжнародній арені, алей і на ефективність 
функціонування державних інституцій в Україні. Наступними за статистикою є 
порушення пов‘язані з надмірною тривалістю цивільного впровадження, 
досудового слідства чи судового розгляду кримінальних справ, а також 
відсутність юридичного механізму оскарження такої тривалості. На думку 
Міністерства Юстиції України до переліку найпоширеніших порушень у 
державі є порушення пов‘язані із захистом прав людини на особисту 
недоторканість, жорстоке поводження із особами, які перебувають під вартою у 
СІЗО чи відділках міліції та неефективне розслідування скарг на таке 
поводження.Окрім того до цього списку можна віднести справи, що стосуються 
неналежних матеріально – побутових умов утримання у слідчих ізоляторах, а 
також незабезпечення їх адекватною медичною допомогою. Тільки за 13 років - 
Українапрограла у Європейському суді з прав людини позовів майже на 
200млн. гривень. Головні причини такого стану речей, на нашу думку, 
криються у кардинальних змінах соціально – політичного і економічного 
характеру, що відбуваються у державі. Перерозподіл владних повноважень, 
політичний і силовий контроль за ресурсною базою з боку основних політико – 
економічних груп тиску, зміна власників у стратегічних галузях економіки, 
легалізація і захист власності та інші причини - провокують системні 
порушення у царині прав людини. Проаналізувавши більшість справ по суті, ми 
ще раз звертаємо увагу на соціально – економічну і особистісну складову 
порушення прав і свобод людини в Україні, зокрема це проблеми: ведення 
бізнесу; різні види соціального і пенсійного забезпечення; надання якісних 
медичних і освітніх послуг та інше. Тобто ми повертаємося до ідей що були 
закладені в основу: «Великої хартії вольностей»1215р;.»Нантського едикту» 
1598р.; Декларації прав громадянина у Франції і Білі о правах у США та інших, 
це: взаємостосунки більшості і меншості; захист меншості; рівний доступ до 
ресурсів; наявність ефективного соціального ліфту; ефективне управління тощо. 
За цих умов механіка розвитку прав людини у сучасних умовах, на нашу думку, 
лежить у площині:розширення кола людей, права яких потребують захисту; 
розширення тих прав, які вважаються загальноприйнятими- новими категоріями 
прав і свобод; визнання нових викликів, які можуть змінити ієрархію прав 
людини; інформування та ресурсне забезпечення механізмів реалізації прав 
людини; вдосконалення механізму контролю за дотриманням прав людини. Все 
це дозволяє зробити висновок, про те що під впливом глобалізаціїбуде 
відбуватися подальша інституалізація міжнародної юстиції, а також 
закономірне розширення сфери судового захисту прав і свобод людини. Крім 
того посилиться судова практика у галузі захисту правового статусу особистості 
на діяльність національних і міжнародних політичних структур.  
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ ТА 
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЮ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Войтович Р.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри державної служби та 
кадрової політики Національної академії державного управління при 
Президентові України 
 

Глобалізація в її сучасному варіанті приводить до «переформатування» 
структури сучасного світу, а в результаті цього - до коригування національних 
систем державного управління, зміни стратегій економічного, політичного та 
духовного розвитку, що породжує суцільну взаємозалежність світу, яка і 
складає основу його функціонування. Зростаюча взаємозалежність уніфікує й 
стандартизує умови та фактори розвитку окремих країн світу, є своєрідним 
індикатором визначення рівня сталості розвитку національних держав, а отже, і 
їх потенціалу в протистоянні викликам глобалізаційних процесів, які й стають 
сьогодні основним критерієм об‘єднання держав у відповідні глобальні чи 
регіональні структури. Протистояти таким глобалізаційним викликам здатна 
лише та держава, яка має активну систему управління орієнтовану виключно на 
реалізацію інтересів та прав людини, реалізує власну геополітичну стратегію 
розвитку, максимально оберігає свій суверенітет, орієнтується в глобальному 
просторі, а головне - володіє ефективними механізмами впливу та навіть і 
управління ним. 

Міждержавні відносини в умовах глобалізації переважною мірою мають 
утилітарний характер, оскільки вона приводить до перерозподілу 
інтелектуального ресурсу між заможними та потужними суспільствами, з 
одного боку, та аутсайдерами та зубожілими - з другого. Сьогодні країни мають 
виробити спільні нормативи, аби не лише використовувати один одного заради 
реалізації власних інтересів, а працювати на забезпечення певного 
стабілізаційного балансу в розвитку глобального світу шляхом створення такої 
інтеграційної політики держави, яка була б спрямована на реалізацію інтересів 
людини як найвищої гуманітарної цінності. У зв‘язку з цим постає необхідність 
розробки Кодексу взаємовідносин країн, що зумовлює доцільність створення 
конкретної ціннісно-нормативної системи, яка дасть змогу визначити, якими 
інтересами керуються держави по відношенню один до одного в умовах 
глобалізації. Принципова різниця в таких ціннісних інтересах закономірно 
приводить до загострення стосунків між ними, а також активізації 
суперечностей між державами, які мають різноякісний, а подекуди і наближено 
тотожний рівень розвитку. Від певної ціннісної системи розвитку в умовах 
глобалізації, якій країна надає перевагу, залежить у цілому можливість 
включення її у глобальний простір, а також і швидкість модернізаційного 
розвитку.  

Аби глобалізація не мала авторитарно-насильницького характеру по 
відношенню до людини як найвищої цінності, національні держави мають 
самостійно віднаходити «спільні точки дотику», виробивши оптимальну 
формулу налагодження міжцивілізаційного діалогу, побудовану на принципах 
діалогічності, співробітництва та рівноправного партнерства. В контексті такого 
підходу, доцільно розробити Кодекс взаємовідносин країн в умовах 
глобалізації, чітко класифікувавши стандарти вимоги, якими керуються 
держави у ставленні один до одного в умовах реалізації спільної інтеграційної 
політики. Такі взаємовідносини між державами можуть бути ліберального 
характеру, тоді коли державам вдається зберегти максимальною мірою свій 
суверенітет і відповідну свободу на самостійне прийняття державно-
управлінських рішень, та авторитарний характер, коли в межах відповідного 
інтегративного об‘єднання держави реалізують свої споживацькі інтереси. 
Позиція держав, які дотримуються реалізації споживацького інтересу, 
найбільшою мірою відповідає умовам глобалізації, адже тут національні 
держави намагаються використати шанс, наданий історичними умовами, щоб 
забезпечити реалізацію власних інтересів. При цьому кожне суспільство чи 
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навіть регіональне об‘єднання постають перед вибором, від якого фактично в 
умовах глобалізації неможливо ухилитись, адже тут принципово важливо 
«виробити нову мову, нове мислення, адекватні природі та структурі загроз з 
якими стикається сучасне суспільство і кожна людина зокрема». 

Найбільша необхідність такого кодексу взаємовідносин між державами 
передусім пов‘язується з розробкою європейської конституції, що здебільшого 
увиразнило суттєві суперечності між державами європейського простору. 
Наявність такого кодексу дасть змогу зберегти національну ідентичність держав 
у межах глобального простору. В умовах глобалізації доцільно передусім 
ставити питання про пропорційне співвідношення інтересів між державами, 
тобто наскільки економічні чи політичні інтереси держав є корелятивними. Що 
стосується економічних інтересів, то вони закономірно відстоюються окремими 
лобістськими групами, які блокують конфлікт між державами.  

Важливим питанням при розробці відповідного Кодексу взаємовідносин 
країн в умовах глобалізації є пошук нових моральних норм та стандартів, у 
відстоюванні прав людини, які складають основу нинішньої глобальної 
цивілізації. Такі норми та стандарти задають систему координат для 
«поведінки» та взаємовідносин держав в умовах глобалізації. Така система 
координат, у свою чергу, регламентується ментальною структурою держави (які 
О.Апель назвав культурою комунікативної раціональності), включається у 
контекст культури та комунікативної раціональності. Розвиток та 
функціонування держав в умовах глобалізації стають синхронними, а тому 
стосуються людства в цілому. Проте певні відмінності між державами все одно 
залишаються, здебільшого вони пов‘язуються з тим цивілізаційним вибором, 
який робить та чи інша держава. Такий вибір не повинен перешкоджати 
національно-культурній та етичній ідентичності держави, не має приводити до 
поглиблення відмінностей, що може слугувати основою виникнення 
цивілізаційного розколу. Вихід із такої ситуації, в якій опинився сучасний світ, 
А.А.Гусейнов вбачає в конкуруючих сценаріях розвитку: «один зорієнтований 
на домінування цінностей однієї західноєвропейської культури, з однією 
антропоцентричною спрямованістю, інший пропонує рівноправний діалог усіх 
культур; третій зорієнтований на творчий синтез та злиття культур у 
майбутньому, в результаті чого має народитись щось одне, зовсім нове». 
Виходячи із позиції дослідника, кожна держава в умовах глобалізації постає 
перед здійсненням цивілізаційного вибору, якій системі цінностей надати 
переваги і чи існує якийсь критерій, що може слугувати своєрідним 
індикатором взаємовідносин та розвитку держав, з одного боку та 
демократизації умов захисту прав громадян з іншого. 

Окремі держави замість того, щоб виробити чітке концептуальне уявлення 
про глобалізацію, а також і відповідне ставлення до неї, перекладають 
відповідальність за певні труднощі, які вона створює у сучасному світі, на інші 
держави. Це є достатньо зручним способом уникнення глобалізації, проте 
менше проблем від її об‘єктивного впливу на суспільство. Так, у цілому кожне 
суспільство постає перед необхідністю вирішення проблем, залежно від того, 
результативно чи нерезультативно вони будуть вирішені, формується ставлення 
до такого суспільства з боку інших суспільств і виробляються ціннісні критерії 
їх взаємодії. До необхідності вирішення проблем, які стосуються 
гуманітаризації прав людини доцільно віднести такі: 

 
оціальної безпеки; 

 
 

 
 

Важливу роль у формуванні так званих «високонцентрованих міжнародних 
форм взаємодії» відіграють глобальні засоби масової інформації, які 
здійснюють відповідне ідеолого-пропагандистське забезпечення налагодження 
взаємодії між державами в умова глобалізації. Завдяки цьому, глобалізація 
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набуває найбільшого інституційного оформлення з відповідними 
мотиваційними критеріями. Це, у свою чергу, стало одним із могутніх 
поштовхів у налагодженні взаємодії між національними державами та центрами 
прийняття глобальних рішень, під якими ми розуміємо відповідні 
транснаціональні структури (ЄС, НАТО, великі сімка, вісімка, дев‘ятка). Це, у 
свою чергу, вказує на необхідність порушити питання про розробку Кодексу 
взаємовідносин не лише між державами, але й між державами та транснаціо-
нальними (глобальними) структурами. Єдність між державами в першу чергу 
визначається єдністю при захисті прав громадян, що є структурною складовою 
системи національних інтересів. Якщо певна глобальна стратегія, що 
ініціюється з боку окремої держави, перешкоджає реалізації її національних 
інтересів, то втрачається сенс налагодження взаємодії між державами. 
Передусім тут ідеться про можливість налагодження взаємодії між державами, 
які мають спільні економічні, політичні та культурні тенденції розвитку, а 
відповідно до цього і майже ідентичні стратегії розвитку. 

Для більшості перехідних суспільств глобального світу особливої 
актуальності сьогодні набуває розробка та реалізація «колективістських систем 
цінностей», яка включає «зростання норм накопичення як умову оптимізації 
ефективної політики, орієнтація на модернізацію та розвиток національно-
господарського комплексу за допомогою інших держав». Завдяки цьому, на 
думку Ф.Фукуями, має відбутись зміна соціально-економічних та політичних 
орієнтирів розвитку сучасного світу, проте колективістські цінності як 
загальнонаціональні цілі розвитку при цьому, взагалі відійдуть на задній план. 
Переважно це пов‘язується лише із збіжністю інтересів між державами, що 
може стати основою налагодження їх взаємодії, в противному разі 
колективістські інтереси - це загальні інтереси, які розробляються державами 
спільно, проте рівень їх розуміння та механізми реалізації можуть бути 
принципово різними, а це не може вже слугувати нормативно-інституційною 
основою налагодження взаємодії між державами та між громадянами. Саме 
тому сьогодні у світі пріоритет надається індивідуалізму та конс‘юмеризму. 
Збіг цих тенденцій може гарантувати можливість налагодження довготривалих 
відносин між державами, адже чим більше індивідуалізованих тенденцій 
збігається, тим ефективнішим може стати налагодження взаємодії між 
державами. Передусім, це свідчить про політичний, економічний та культурний 
взаємообмін між державами в межах глобального простору, що тим самим 
спрощує реалізацію їх інтеграційної політики, а головне можливість самостійно 
розвиватись, запозичаючи все найкраще в інших держав. Це, зокрема, засвідчує 
принципово інший характер глобалізації та перспективність взаємодії між 
державами і у напрямку інституціоналізації прав людини у сучасному світі. 
Підтвердженням цього є позиція В.Хеттона та А.Гідденса, яка доводить, що 
«глобалізація приводить не до уніфікації різних країн, не до їх об‘єднання в 
єдиний ринок, а, навпаки, до різнонаправленості розвитку, до посилення 
відмінностей між державами, кожна із яких по-своєму реагує на виклики 
глобалізації, до глибоких трансформацій конфліктності та непередбачуваності 
світової системи господарювання, що неминуче позначається на системі 
захисту прав людини».  

Важливим питанням у стосунках між державами та відповідної 
інституціоналізації прав людини є питання реалізації глобальної моралі як 
своєрідної форми геополітичного контролю за дотриманням певних стандартів 
поведінки держав з точки зору реалізації ними абсолютних цінностей. До них, з 
нашої точки зору, доцільно віднести цінності, які є загальнозначимими 
(економічний розвиток, стабільність, безпека), морально вмотивованими 
(моральний обов‘язок, самозобов‘язання, заперечувальні дії). Відповідно до 
цього держави мають здійснювати свою зовнішню політику так, аби це не 
перешкоджало реалізації таких абсолютних цінностей у напрямку захисту прав 
та інтересів людини. Переважно ці цінності мають виступати своєрідними 
нормативами, а відповідно до цього мати універсалізований (прийнятний для 
всіх держав) характер. Проте, тут постає питання, а чи існують такі абсолютні 
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цінності, і чи можуть ці цінності бути абсолютними для всіх держав 
глобального простору, а головне, ким вони (якою саме державою чи 
регіональною структурою) можуть бути проголошені чи навіть пред‘явлені. Це, 
у свою чергу, свідчить про те, що держави, з одного боку, можуть декларувати 
систему абсолютних цінностей взаємодії держав в умовах глобалізації, а з 
другого - стратегічно діяти у протилежному напрямі. Відповідно до цього, 
держави в умовах глобалізації у контексті реалізації своєї утилітарної 
внутрішньої чи стратегічної зовнішньої політики зовсім не є виразниками 
абсолютних цінностей. Це, зокрема, пояснюється тим, що «в сучасному світі ті 
чи інші люди та групи свої приватні позиції, цілі та інтереси видають за єдино 
правильні, єдино досконалі та незаперечні, ... в результаті цього одні держави та 
народи лишають за собою право вершити суд над іншими, де матеріальні блага 
підмінили духовні цінності, гроші стали кумиром, якому приносяться великі 
жертви». В результаті цього, неминучим є конфлікт, який є формою «боротьби 
за визнання», з якої її учасники врешті-решт вийдуть відносно рівними 
партнерами, які мають взаємне розуміння та повагу».  

Отже, глобальна мораль являє собою ідеальну формулу розвитку сучасного 
світу, відповідно до якої: 1) державою самостійно задається модель поведінки в 
умовах глобалізації; 2) норматив взаємодії держав набуває дієвості лише через 
чіткі стандарти заборони, які визначаються кожною конкретною державою, що 
включається в глобальний простір; 3) трансформація ціннісних нормативів 
розвитку окремої держави в умовах глобалізації на користь реалізації інтересів 
іншої. 

На сьогодні у світі сформована потужна система міжнародного права, яка 
об‘єднує більшість країн світу і в основу якої покладені принципи глобальної 
моралі. Вони насамперед зорієнтовані на дотримання прав людини як найвищої 
цінності (антропоцентризм). Підтвердженням цього є перший офіційний 
документ - «Всезагальна декларація прав людини» (1948), який, на думку 
Ф.Даллмара, є «реальним підтвердженням прийняття глобальної або 
космополітичної етики, яка стане опорою та підтримкою для існуючого 
міжнародного права». У 1993 р. в Чикаго «Парламентом релігій світу» було 
прийнято «Декларацію про глобальну етику», її автором німецьким ученим 
Г.Кюнгом, вказано на необхідність розробки чіткої системи ціннісних критеріїв, 
з яких виходять ті чи інші держави при включенні їх у глобальний простір. 
Основним засобом такого включення до глобального простору є налагодження 
міждержавного діалогу шляхом вироблення універсальних, придатних для 
кожної держави етичних принципів життєдіяльності людини. У цьому плані, 
саме Г.Кюнгу вдалося запропонувати нормативні параметри налагодження 
взаємодії держав в умовах глобалізації. Такий основний параметр дослідник 
бачить саме в релігії, зокрема він відзначає, що «наше виживання практично є 
неможливим без всесвітньої етики... мир у всьому світі неможливий без миру 
між релігіями, а мир між релігіями неможливий без діалогу між ними». Отже, 
дослідник виходить із того, що передумовою досягнення міжнародного миру та 
гармонії є так званий міжрелігійний екуменізм, який, у свою чергу, має 
протистояти негативним викликам модернізації, руйнації традицій, втраті сенсу 
життя людства в умовах глобальної взаємозалежності світу. Саме міжрелігійний 
екуменізм має бути покладений в основу стратегії морального відродження 
людства. За словами вченого, в результаті цього у глобальному світі 
відбудеться своєрідне «моральне переозброєння», яке буде спрямоване на 
дотримання глобально значимих та глобально прийнятних нормативних 
стандартів розвитку.  

Відповідно до цього, з позицій Г.Кюнга, «єдиний світ, в якому ми живемо, 
має шанс вижити лише в тому випадку, якщо у ньому не лишиться місця для 
різних, взаємно суперечливих і навіть антагоністичних етик, відтак цей єдиний 
глобальний світ має потребу лише в єдиній базовій етиці». Така базова етика, на 
думку вченого, не «претендує на регулювання людської поведінки в усіх 
деталях, вона повинна виходити з певного «мінімального базового консенсусу» 
між людьми у всьому світі з питань цінностей та норм». Це, тим самим вказує 
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на те, що основним базовим нормативом взаємодії держав в умовах глобалізації 
є реалізація системи цінностей людини, яка рівною мірою поділяється всіма 
державами як суб‘єктами глобального простору. Така система цінностей і 
складає основу глобальної моралі, яка має слугувати таким геостратегічним 
орієнтиром, який не дозволить перетворити людство на засіб реалізації 
глобальних інтересів, лишаючи за ним можливість виступати у ролі абсолютної, 
кінцевої мети. Саме така мета має бути покладена в основу глобальної моралі як 
необхідного складового елементу налагодження паритетної взаємодії між 
державами, що відповідає практиці сучасної міжнародної політики. 

Необхідність розробки та впровадження ефективних механізмів інтеграції 
України у світову спільноту передусім пов‘язується із осмисленням 
геополітичної стратегії розвитку держави в умовах глобалізації, а головне - із 
відповіддю на питання, як має розвиватись наша держава та яка її роль у 
сучасних глобалізаційних процесах. Чи є вона повноправним суб‘єктом 
розгортання таких процесів, чи все ж таки вона лишається окремим придатком 
до певного інтегрального утворення держав, де змушена грати не за своїми 
власними, а за чужими правилами гри. У такий спосіб для вітчизняної практики 
реалізації зовнішньої політики це увиразнює потребу розроблення дієвих 
інструментів у відносинах з іншими державами, головне аби вони накладали 
обмеження на їх дії, у разі якщо ці вони суперечать основним цінностям у 
напрямку дотримання прав людини, яких дотримуються держави в умовах 
глобалізації. Це ставить питання перед світовою спільною при вироблення 
Кодексу взаємовідносин між країнами в умовах глобалізації, який би чітко 
визначав, яких дій мають уникати держави, аби включатись у форми взаємодії з 
іншими, що реально має робити держава і якою в ідеалі має бути її геополітична 
стратегія розвитку, щоб взаємодія мала позитивний, а не руйнівний характер 
для держави та кожного її громадянами зокрема. 
 
ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕЛЕКТРОННОГО 
УРЯДУВАННЯ 

 
Семенченко А.І., д.н.держ упр., професор, директор Інституту вищих керівних 
кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 

 
Однією з загальносвітових тенденцій є динамічний розвиток 

інформаційного суспільства та суспільства знань, техніко-технологічною 
основою яких є такі сучасні інформаційно-комунікаційні технології як е-
урядування, е-освіта, е- медицина,  е-комерція, е-культура та інші. В провідних 
країнах світу, у тому числі країнах-членах ЄС, розвиток інформаційного 
суспільства та електронного урядування визначено одним з головних 
пріоритетів державної політики, що знайшло своє формальне відображення в 
європейський стратегії економічного розвитку «Європа 2020: стратегія 
розумного, сталого та всеохоплюючого зростання» (Європа-2020). В цьому 
документі серед семи стратегічних напрямів виокремлено у вигляді окремої 
програми – Цифровий порядок денний (European Digital Agenda), яка замінила 
попередню європейську програму «і2010- Європейське інформаційне 
суспільство для зростання та працевлаштування». 

Цей розвиток характеризується, насамперед, продовженням зростання 
впливу інформаційних технологій (ІТ) на всі сфери життєдіяльності людини, 
суспільства та економіки, посиленням динаміки, масштабів та глибини цього 
IT-процесів. Зростає вплив ІТ на процеси глобалізації, адміністративних 
реформ, що виражається в поширенні систем електронного урядування, 
підвищенні ефективності життєдіяльності та знаходженні новітніх методів 
ефективного управління цими процесами. Дедалі більше зростають фактори 
забезпечення національної та міжнародної безпеки, конкурентоспроможності, 
сталого соціально-економічного розвитку країн за рахунок використання ІТ. 

Україна не випадає з цього процесу, на державному рівні прийнято цілу 
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сукупність нормативно-правових документів, продовжує розвиватися ІТ- ринок, 
випереджаючи за темпами розвитку інші галузі. 

Впровадження вищевказаних технологій спрямовано насамперед на 
підвищення ефективності діяльності органів влади, їх комунікацій з 
громадянами та суб‘єктами господарювання, надання якісних та оперативних 
адміністративних послуг, забезпечення участі громадян та бізнесу у формуванні 
та реалізації державної політики, контролі за діяльності влади тощо. 

Їх коректне застосування надає нові можливості суспільству та державі 
щодо реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина таких, 
наприклад, як: 

право громадян брати участь в управлінні державними справами (ст.34 
Конституції); 

направляти звернення до органів влади (ст. 40); 
знати свої права та обов‘язки, відповідні закони та інші нормативно-

правові акти (ст. 57); 
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію (ст. 34). 
Але при цьому повинно бути забезпечено виконання статті 32 Основного 

закону щодо заборони збирання, зберігання, використання та поширення 
конфідиційної інформації про особу без її згоди. 

Ці конституційні норми зазнали своєї подальшої деталізації та 
конкретизації в низці законодавчих актів, що визначають розвиток 
інформаційної сфери, у тому числі, в таких базових законах України як «Про 
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення 
громадян», « Про захист персональних данних», «Про засоби масової 
інформації», «Про рекламу», « Про адміністративні послуги», «Про основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», 
«Про національну програму інформатизації»,  «Про електронний документ та 
електронний документообіг» (2004 р.), «Про електронний цифровий підпис» та 
інших. Загальна кількість законодавчих актів в цій сфері сягає понад 300. 

Так, наприклад, Законом України «Про інформацію» визначено такі 
принципи  державної інформаційної політики як: 

гарантованість права на інформацію; 
відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; 
достовірність і повнота інформації; 
свобода вираження поглядів і переконань; 
правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та 

захисту інформації; 
захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. 
Цим же законом визначено пріоритетні завдання державної інформаційної 

політики: 
забезпечення доступу кожного до інформації; 
забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту 

інформації; 
створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; 
забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних 

повноважень; 
створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток 

електронного урядування; 
постійне оновлення, збагачення та зберігання національних 

інформаційних ресурсів; 
забезпечення інформаційної безпеки України; 
сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню 

України до світового інформаційного простору. 
Разом з тим, зазначена законодавча база має значну кількість 

невизначеностей та суперечностей. Це виражається, з одного боку, у 
невідповідно великій кількості норм і інститутів регулювання, значному 



15 

 

адміністративному і податковому тиску, неприйнятно високій кількості 
зобов'язань, покладених на суб‘єкти діяльності у цих сферах. 

Нормативні положення законодавства, які дуже часто коригуються,  
виявляються ще більш суперечливими, розмитими і неузгодженими з 
реальними потребами розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та 
електронного урядування, ніж правові норми, які діяли раніше. Деякі 
загальноекономічні і суспільно значущі правові акти розробляються і 
приймаються без урахування специфіки ІТ-діяльності. Це не тільки негативно 
впливає на розвиток інформаційного суспільства, інформатизації та 
електронного урядування, але й породжує необхідність створення значного ма-
сиву відомчих, недостатньо узгоджених між собою документів. У багатьох 
соціально-економічних і загальногромадянських нормативних документах 
інформатизаційний блок просто відсутній. Це відноситься навіть до тих право-
вих актів, які безпосередньо впливають на розвиток інформаційного 
суспільства, інформатизації та електронного урядування. 

Впровадження електронного урядування є важливою умовою розвитку 
інформаційного суспільства та становлення електронної демократії, де кожен 
громадянин може мати вільний доступ, користуватися і обмінюватися 
інформацією та знаннями, використовувати інформаційні технології для 
розширення можливостей реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і 
особистісному розвиткові, підвищувати якість життя та створювати умови для 
відкритого і прозорого державного управління. 

Протягом 2012-2013 років Уряд започаткував впровадження низки 
загальнодержавних проектів,  які повинні охопити всі види електронної 
взаємодії держави,  громадян та бізнесу: 

• Систему електронної  взаємодії органів виконавчої влади 
• Інформаційну систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів; 
• Автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності» 
• Державну систему звернень громадян 
Останній проект є складовою процесу впровадження електронної 

демократії в Україні. Суть електронної демократії зводиться до використання 
інформаційних технологій з метою посилення демократичних процесів в 
державі. Мета електронної демократії полягає у створенні фундаменту для 
участі громадськості у прийнятті державних рішень, здійснення впливу на 
творення державної політики, посилення прозорості та підзвітності органів 
влади громадянам. Суб‘єктами запровадження та розвитку е-демократії є 
передусім органи державної влади. 

Головним завданням електронної демократії є «електронна підтримка 
демократії». Вона є однією зі стратегій підтримки демократії, демократичних 
інститутів, демократичних процесів і поширення демократичних цінностей. 
Вона доповнює традиційні інструменти демократії і є взаємопов‘язаною з ними. 
Електронна демократія охоплює всі електронні засоби, що уможливлюють для 
громадян контроль діяльності лідерів/політиків у публічній сфері. При 
реалізації е-демократії можуть використовуватися різні засоби: для 
забезпечення транспарентності політичного процесу; для збільшення прямого 
залучення й участі громадян; для поліпшення якості формування громадської 
думки шляхом створення нового простору інформації та її осмислення. 

Виділяють наступні складові електронної демократії: електронний 
парламент, електронне законодавство, електронний суд, електронне 
посередництво, електронні вибори, електронний референдум, електронне 
голосування, електронні петиції, електронні кампанії, електронні опитування 
тощо. 

Сьогодні в Україні реалізовані наступні елементи електронної демократії: 
електронне законодавство у вигляді забезпечення прозорості щодо 

законодавства у частині публікування нормативно-правових актів після їх 
реєстрації та прийняття на офіційному сайті Верховної Ради; 

електронний суд як реалізований Єдиний державний реєстр судових 
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рішень, створений відповідно до Закону України «Про доступ до судових 
рішень» та налагодження процесу оперативного обміну інформацією в 
електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового процесу, 
а також іншими державними структурами з метою забезпечення справедливого 
та неупередженого правосуддя в Україні. електронні звернення, консультації та 
анкетування: 

Електронні портали, такі як «Електронна митниця» та «Електронні закупівлі»; 
Прикладами електронної політики є веб-сайти представників влади, які 

можуть містити як інформаційне, та і інтерактивне медіа-наповнення. 
Органами місцевого самоврядування та обласними державними 

адміністраціями створюються локальні Портали адміністративних послуг, 
зокрема: Київський портал адміністративних послуг1, Харківський Єдиний 
дозвільний центр – Центр надання адміністративних послуг; 

Неурядовими організаціями та громадськими активістами в Україні 
створюються майданчики для обговорень існуючих проблем та збільшення 
прозорості, відкритості, рівності, спільності при роботі з державними органами 
влади: 

За підтримки міжнародних організацій, зокрема, Програми Розвитку ООН в 
Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Фонду «Східна Європа», виконані 
декілька проектів , серед яких слід відзначити: 
 
ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА - ГОЛОВНА МЕТА 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ 
 
Олексієнко С.Б., заслужений юрист України, Президент Українського фонду 
науково-економічного та юридичного співробітництва 
 

На нашу думку надзвичайно цінним є те, що така важлива і вічно актуальна 
тема сьогодні обговорюється саме у відомчому навчальному закладі МВС 
України. Це лишній раз підкреслює що для міліції як і для інших 
правоохоронних органів та правозахисних органів питання захисту прав 
людини є найважливішим. 

Тому тему задач правоохоронних органів по захисту прав людини 
залишаємо спеціалістам. Разом з тим сьогодні хотілось би підняти питання, яке 
на нашу думку безпосередньо стосується проблеми захисту прав людини 
місцевими органами влади. 

Права людини сьогодні є однією з ключових проблем, які досліджуються з 
самих широких та різноманітних позицій - з філософсько-гуманістичної точки 
зору, в аспекті сутності публічної влади, принципів модернізації політичної та 
правової системи, проведення соціально-економічної та культурної політики, и 
з екологічними загрозами, злочинністю тощо. 

Права та свободи людини як найвищий критерій рівня та розвиненості 
сучасної людської цивілізації виражають найбільш сутнісне у взаємовідносинах 
як людини з людиною, так і людини зі всіма соціальними спільнотами, в яких 
вона природним чином перебуває - від сім'ї, нації і народності, соціально-
класової належності, професійно-трудової групи, політико-державного до 
людства. У цих правах та свободах втілені політичні, економічні, соціальні, 
духовно-ідеологічні, культурні та екологічні основи життєдіяльності людей не 
тільки в окремих суспільствах та державах, а і в масштабах загальнолюдських. 

Важливість та актуальність даної теми не треба доводити, оскільки права 
людини є органічним компонентом демократичного політичного простору, 
інструментом гуманізації суспільних відносин, формування творчої особистості 
та встановлення постіндустріального людства. На права людини покладають 
вирішення ряду внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань. Права 
знаходять свою присутність практично в кожній сфері життєдіяльності людини, 

                                                 
1 http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/. 

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/
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відображаючи її життя в особливому якісному стані, пов'язаному із 
затвердженням у громадській свідомості та практиці ідеї свободи особистості. 

Сучасний стан суспільного універсуму і його специфічні прояви призводять 
до формування нової методологічної культури, пов'язаної з парадигмальними 
зрушеннями в ній, до пошуків іманентних проектів втілення в життя 
загальнолюдських цінностей, розв'язання життєво важливих проблем сучасної 
цивілізації. Так, у сучасній філософії робиться закономірний висновок щодо 
необхідності розробки теоретичних інновацій соціально-філософської 
рефлексії, мета яких - побудова цілісного образу людини, опис механізмів, які 
забезпечують цю цілісність, проникнення в структуру людської особистості, 
максимально точне відтворення об'єктивних зв'язків і зведення їх у єдину 
теоретичну картину світу, що можливо на основі методології соціального 
гуманізму. Тобто, проблема людини починає ставати тим вузловим пунктом, до 
якого мають стягуватися всі елементи наукового дослідження. 

Такий концептуальний підхід дозволяє дослідити не лише цінність людської 
особи як категоріальний синтез соціально-філософської методології, а 
проаналізувати людину, її життя, права та свободи, честь і гідність у контексті 
сучасного конституціоналізму, муніципалізму та муніципальної влади як 
ціннісної детермінанти демократичного розвитку суспільства і держави. У 
цьому контексті, формування істинного уявлення про людину, її права та 
свободи з наступним його аналізом у незмінній формі здійснюється за 
допомогою рефлексивної методики, що створює безпосередній зміст соціально 
- філософської теорії та юридичної антропології. Нове бачення сучасної людини 
у контексті становлення інститутів локальної демократії та інституціоналізації 
муніципальної влади детермінує вимоги її переорієнтації до суто людських 
проблем - по суті проблем місцевого значення, дослідити які можна за рахунок 
специфічної комбінації методів і особливого понятійного апарату соціальної 
філософії, соціології, політології, психології та сучасної юридичної теорії. 

Вважаємо, що найбільш рельєфно проявляється та знаходить свою 
апробацію ідея цінності людської особи, її прав та свобод на локальному рівні – 
у межах місцевого самоврядування та процесах інституціоналізації 
муніципальної влади. Адже визнання та становлення в Україні місцевого 
самоврядування, глибокі економічні і політичні перетворення у суспільстві і 
формування на цій основі нової демократичної державності безпосередньо 
пов'язані з виробленням і практичною реалізацією принципово нових для нас 
підходів до прав та свобод людини, до вирішення як загальнодержавних, так і 
регіональних, а також місцевих проблем у даній сфері. 

Саме місцеве самоврядування має створити умови для формування у 
людському співтоваристві відчуття громадянськості - однієї з тих базових, 
наріжних рис суспільства, які знаходяться у фундаменті соціуму. 
Громадянськість - це готовність і здатність людини до активної участі у справах 
суспільства і держави на основі глибоко усвідомлення своїх прав та обов'язків. 
Вона є антитезою таким поняттям як аполітичність, абсентеїзм, соціально - 
політична індиферентність та синонімом соціально-політичної активності, 
патріотизму. Громадянськість історично пов'язана з ранніми формами 
демократії, зокрема з безпосередньою участю у справах громади і зародженням 
суспільних відносин полісного типу. За своєю суттю громадянськість означає 
ступінь кооперації людей в одне ціле, ступінь відходу від біологічних потреб та 
руху до потреб соціальних, ступінь спільності, єдності людей. Громадянськість 
консолідує суспільство, вона знаходиться в основі колективізму, детермінуючи 
цілісність та монолітність суспільних утворень. Громадянськість в її найбільш 
розвинутій формі передбачає розвиток таких цінностей, як права та свободи, 
мир та справедливість, відповідальність та соціальна рівність. А це - ключові 
цінності розвинутого демократичного та громадянського суспільства. 

Тому, на нашу думку, місцеве самоврядування відіграє вагому роль у 
процесі формування громадянського суспільства, враховуючи, що усі права, 
свободи та масові види соціально-політичної активності, різні недержавні 
прояви суспільного життя людей зароджуються та у кінцевому рахунку 



18 

 

реалізуються у територіальних громадах, які утворюють соціальну базу 
громадського суспільства. 

Бажаю учасникам конференції плідної творчої роботи. 
 

ПРО ДЕЯКІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
Колб О.Г., д.ю.н., професор, директор ННІПП НАВС 
Колб І.О., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
НАВС 
 

Прийняття нового КПК України, внесення змін у КК України, КВК України, 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» й інші нормативно-
правові акти з питань протидії злочинності, а також нагальні практичні 
проблеми, що пов‘язані із забезпеченням особистої безпеки засуджених у 
виправних колоніях, зумовлюють необхідність удосконалення оперативно-
розшукового та іншого правового регулювання зазначеного кола питань у 
контексті реформування Державної кримінально-виконавчої служби України 
(ДКВСУ). Саме такі шляхи визначено в Концепції державної політики у сфері 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, схваленій 
Указом Президента України від 8.11.2012 р. № 631/2012, у розділі 3 якої 
«Шляхи і способи розв‘язання проблеми» зазначено, що реалізацію положень 
Концепції будуть здійснювати шляхом прийняття нових актів законодавства та 
внесення змін до актів, що регулюють питання діяльності ДКВСУ й порядок 
виконання покарань. 

Аналогічний підхід визначено й у Концепції реалізації державної політики у 
сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року в розділі «Шляхи і 
способи розв‘язання проблем». 

Проте ні зазначені, ні інші нормативно-правові акти, серед яких і новий 
КПК України, належних гарантій механізмів виконання кримінальних покарань, 
зокрема з питань забезпечення особистої безпеки не передбачають, 
обмежуючись загальними поняттями та формальними положеннями з означеної 
тематики. Показовим у цьому контексті є КПК України, у якому немає 
окремого розділу (глави, статті тощо), присвяченого цьому питанню. У пункті 
12 ч. 3 ст. 42 КПК України зазначено, що підозрюваний (обвинувачений) має 
право заявляти клопотання про проведення процесуальних дій для забезпечення 
безпеки щодо себе, членів своєї сім‘ї, близьких родичів, майна, житла тощо. 
Право на клопотання, а не на особисту безпеку, має й потерпілий (п. 5 ч. 1 ст. 56 
КПК України), представник потерпілого (ч. 4 ст. 58 КПК України), свідок (п. 8 
ч. 1 ст. 66 КПК України) та інші учасники, суд і сторони кримінального 
провадження. Водночас у кримінальному процесуальному законі не 
передбачено ні гарантій забезпечення безпеки учасників кримінального 
провадження, ні елементи правового механізму забезпечення цього права. 

Про забезпечення права на особисту безпеку на загальному рівні йдеться в 
Концепції державної політики у сфері реформування ДКВСУ, незважаючи на 
те, що в розділі 1 «Проблема, що потребує розв‘язання» наведено обставини, які 
негативно позначаються на безпеці життєдіяльності особи в умовах її ізоляції 
від суспільства (незадовільні умови тримання засуджених в УВП, неналежна 
кількість і якість продуктів харчування, низький рівень медико-санітарного й 
епідемічного забезпечення тощо). Ані мета Концепції (розділ 2), ані розділ 3, 
що визначає шляхи та способи розв‘язання проблеми, не містять жодної згадки 
про право на особисту безпеку. Натомість ужито лише терміни, що є 
наближеними за змістом до поняття безпеки, а саме: гуманізація умов тримання 
засуджених, поліпшення цих умов, удосконалення системи охорони здоров‘я 
осіб, яких тримають в УВП і СІЗО, тощо (розділ 3 Концепції).  

Цілком формальний підхід пропонує і Концепція реалізації державної 
політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року. Зокрема, 
констатуючи в розділі «Проблеми, які потребують розв‘язання» про 
ускладнення криміногенної ситуації та виникнення нових форм і способів 
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учинення протиправних діянь, її автори зовсім не аналізують таку проблему, як 
неналежний рівень забезпечення особистої безпеки населення та протидії 
джерелам посягання на життя і здоров‘я громадян. Лише в розділі «Шляхи і 
способи розв‘язання проблем» містяться елементи цієї тематики, зокрема, 
одним із зазначених шляхів визначено вдосконалення інформаційного 
забезпечення профілактики й особистого захисту громадян від протиправних 
посягань за допомогою засобів масової інформації, а також покращення умов 
для виправлення та ресоціалізації засуджених і соціальної адаптації осіб, 
звільнених із місць позбавлення волі, профілактики вчинення ними 
правопорушень, підвищення рівня соціально-виховної роботи, стимулювання 
законослухняної поведінки. 

Таким чином, і в цій Концепції не передбачено конкретних заходів, що 
спрямовані на створення безпечних умов життєдіяльності особи як в Україні 
загалом, так і в УВП зокрема. 

Не вирішеними залишилися зазначені питання і в різних проектах Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність». 
 
УНОРМУВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ АР 

КРИМ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
 
Федоренко В.Л., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, член 
Конституційної Асамблеї, заступник начальника ННІЗН - декан юридично-
психологічного факультету НАВС 
 

Робота Конституційної Асамблеї в 2012-2013 роках отримала своє втілення 
в низці законопроектів, розглянутих Верховною Радою України у першому 
читанні (про Рахункову палату, про посилення гарантій незалежності суддів) та 
Концепції внесення змін до Конституції України, що була прийнята в червні 
поточного року, а нині інтенсивно доопрацьовується робочою групою для 
подальшого розгляду та затвердження на V пленарному засіданні 
Конституційної Асамблеї. Серед множини проблем, конструктивно розглянутих 
Конституційною Асамблеєю та її комісіями, є багато питань, що залишаються 
без відповіді впродовж десятиріч незалежності України. Одним із них є питання 
про право власності громадської спільноти АР Крим, яке має неабияке не лише 
теоретичне, а й практичне значення. 

Нами не одноразово в 2011-2013 роках відстоювалася теза про те, що 
основними центрами публічної влади в Україні є народ України, Українська 
держава, територіальні громади, а також громадська спільнота АР Крим. Але, 
ця теза наповнюється новим і актуальним змістом, коли розглянути зазначені 
суб‘єкти не лише як центри публічної влади, а й як суб‘єктів, наділених різними 
типами і видами власності. Проілюструємо наш концепт конкретними 
прикладами. 

Як відомо, свого часу, на зорі Незалежності, Законом України «Про 
власність» (у його редакції від 7 лютого 1991 року) державна власність в 
Україні  була поділена залежно від рівня усуспільнення на загальнодержавну 
(республіканську) власність і власність адміністративно-територіальних 
одиниць (комунальну власність). 

Процес фактичного розмежування власності на  загальнодержавну та 
комунальну, а також визначення  суб‘єктів управління нею було започатковано 
з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від        5 листопада 1991 
року № 311 «Про розмежування державного майна України між 
загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-
територіальних одиниць (комунальною) власністю», якою було затверджено 
перелік державного майна України, що передається до власності 
адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності). 

Пунктом 4 цієї Постанови Раді Міністрів Кримської АРСР доручалось 
подати до 1 січня 1992 р. Кабінету Міністрів України пропозиції про склад 
майна Кримської АРСР. При цьому, постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 1994 року № 238 «Про розмежування державного майна України між 
загальнодержавною власністю та власністю Республіки Крим» було визначено 
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перелік розташованого на території Автономної Республіки Крим державного 
майна, що передається до власності Республіки Крим. 

Згодом було прийнято низку актів Кабінету Міністрів України, якими 
окреме майно, що перебувало у загальнодержавній власності, передавалось до 
власності Республіки Крим: постанови Кабінету Міністрів України від 29 
серпня 1994 року № 594 «Про передачу майна, яке перебуває у 
загальнодержавній власності, до власності Республіки Крим», від 5 травня 1995 
року № 317 «Про передачу майна, яке перебуває у загальнодержавній власності 
до власності Автономної Республіки Крим», від 27 серпня 1995 року № 689 
«Про передачу загальнодержавного майна у власність Автономної Республіки 
Крим та областей», від 9 січня 1996 року № 26 «Про передачу 
загальнодержавного майна у власність Автономної Республіки Крим та 
областей», від 31 січня 1996 року № 143 «Про передачу нерухомого майна 
військових містечок, які звільняються Чорноморським флотом, у власність 
Автономної Республіки Крим та у власність м. Севастополя», від 7 лютого 1996 
року № 157 «Про передачу у власність Автономної Республіки Крим майна 
санаторно-курортних та оздоровчих закладів, що перебуває у 
загальнодержавній власності», від 3 квітня 1996 року № 395 «Про передачу 
нерухомого майна військових містечок, що перебуває у загальнодержавній 
власності, у власність Автономної Республіки Крим та власність областей», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року № 645 
«Про передачу цілісного майнового комплексу Державного міжнародного 
аеропорту «Сімферополь» з державної власності до складу майна, що належить 
Автономній Республіці Крим». 

Постановою Кабінету Міністрів України від  5 травня 1995 року № 316 
«Про управління майном, що є у загальнодержавній власності і розташоване на 
території Автономної Республіки Крим» було затверджено перелік 
розташованих та території Автономної Республіки Крим підприємств, установ і 
організацій, заснованих на загальнодержавній власності, що належать до сфери 
управління міністерств та інших підвідомчих Кабінетові Міністрів України 
органів державної виконавчої влади. 

Отже, відповідно до чинного на той час законодавства значну кількість 
державного майна було передано у «власність Автономної Республіки Крим». 
Натомість, у названих актах Кабінету Міністрів України, прийнятих до 
набрання чинності Конституцією України (1996 р.), вжито терміни «власність 
Республіки Крим», «власність Автономної Республіки Крим», прийнятих після 
набрання чинності Конституцією України – термін «майно, що належить 
Автономній Республіці Крим». 

В тексті Основного Закону України згадуються такі форми власності: 1) 
власність народу (частина друга статті 13 Конституції), 2) державна власність 
(частина третя статті 41, пункт 36 частини першої статті 85, пункт 5 статті 116, 
частина третя статті 143 Конституції), 3) приватна власність (частини друга, 
четверта, п‘ята статті 41, пункт 36 частини першої статті 85 Конституції), 4) 
комунальна власність (частина третя статті 41, частина друга статті 142, частина 
перша статті 143). Не складно помітити, що Основний Закон не визначає 
власності АР Крим і режиму її реалізації. 

При цьому, Конституція передбачає на рівні області існування спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, управління 
об‘єктами якої здійснюють обласні ради. Логічним є те, що на рівні Автономної 
Республіки Крим також існує майно, що перебуває  у віданні Автономної 
Республіки Крим. 

Враховуючи те, що Автономна Республіка Крим має свій специфічний 
конституційно-правовий статус, який відрізняється від статусу області, 
відповідно, органи влади Автономної Республіки Крим не належать ні до 
органів державної влади, ні до органів місцевого самоврядування, Конституція 
України оперує терміном «майно, що належить Автономній Республіці Крим» 
(пунктом 3 частини першої статті 138 Конституції України до відання 
Автономної Республіки Крим віднесено управління майном, що належить 
Автономній Республіці Крим). 
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Як відомо, правовий режим власності визначається виключно законами 
України (пункт 7 частини першої статті 92 Конституції України). 

Термін «власність Автономної Республіки Крим» зустрічається в низці 
законодавчих актів: частина четверта статті 48, частина третя статті 1206 
Цивільного кодексу України,  підпункт «ґ» пункту 2 статті 89, підпункти «б», 
«в» пункту 2 статті 90 Бюджетного кодексу України, абзац чотирнадцятий 
статті 1, абзац чотирнадцятий частини першої статті 18 Закону України «Про 
вищу освіту», абзац четвертий частини другої статті статті 3, частина третя 
статті 10, частина третя статті 38 Конституції Автономної Республіки Крим 
тощо, як і термін «майно, що належить Автономній Республіці Крим»  - пункт 
10 частини першої статті 18, пункт 4 частини другої статті 26 Конституції 
Автономної Республіки Крим, частина друга статті 2, частина сьома статті 8 
Закону України «Про оренду землі», абзац третій частини першої статті 1, 
частина друга статті 2, стаття 3 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» та ін. 

При цьому, відповідно до частини другої статті 2,  частини першої статті 
318 Цивільного кодексу України суб‘єктом права власності визнається 
Автономна Республіка Крим. 

Разом з тим, інші положення Цивільного кодексу України (статті 324 – 327) 
врегульовують лише право власності Українського народу, право приватної 
власності, право державної власності, право комунальної власності. 

З аналізу положень частини першої статті 190 Цивільного кодексу України 
(майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а 
також майнові права та обов'язки), частини першої статті 317 Цивільного 
кодексу України (власникові належать права володіння, користування та 
розпоряджання своїм майном), абзацу другого частини другої статті 3 
Конституції Автономної Республіки Крим (до основних гарантій Автономної 
Республіки Крим віднесено майнову самостійність у межах, встановлених 
Конституцією України, що забезпечує здійснення повноважень Автономної 
Республіки Крим), пунктів 4, 6 частини другої статті 26 Конституції 
Автономної Республіки Крим, пунктів 4, 6 частини другої статті 9 Закону 
України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (до компетенції 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим відноситься визначення порядку 
управління майном, яке належить Автономній Республіці Крим; визначення 
переліку майна Автономної Республіки Крим, яке підлягає і яке не підлягає 
приватизації; частини третьої статті 38 Конституції Автономної Республіки 
Крим (відносини органів влади Автономної Республіки Крим з підприємствами, 
установами та організаціями, які перебувають у власності Автономної 
Республіки Крим, будуються на основі їх підзвітності і підконтрольності 
органам влади Автономної Республіки Крим у межах і формах, передбачених 
законами України і відповідно до них Конституцією Автономної Республіки 
Крим, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, прийнятими в межах її компетенції) тощо можна зробити висновок, що 
органи влади Автономної Республіки Крим фактично здійснюють право 
власності щодо майна, що належить Автономній Республіці Крим. 

Водночас, будь-яка адміністративно-територіальна одиниця, включно з 
Автономною Республікою Крим не може бути суб‘єктом власності. Право 
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю мають відповідні 
уповноважені суб‘єкти, яких умовно можна поділити на 1) фізичних і 
юридичних осіб, наділених правом приватної власності, а також на 2) суб‘єктів 
володарювання, здійснення публічної влади – народ України, Українську 
державу, територіальні громади. Але номенклатура другої категорії суб‘ктів 
буде не повною суб‘єкту, чию публічну владу репрезентує Верховна Рада АР 
Крим. Ним, на наше переконання, є громадська спільнота АР Крим, що є, по-
суті, спільнотою всіх багатонаціональних, багатокультурних, полімовних і 
різноконфесійних територіальних громад автономії. Утім, категорія 
«громадська спільнота АР Крим» вимагає свого додаткового наукового 
обґрунтування та унормування в чинному законодавстві. 
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Але, чи можна визначити зміст категорій  «громадська спільнота АР Крим» 
і «власність громадської спільноти АР Крим» без унормування їх на 
конституційному рівні? Очевидно, що це питання має риторичний характер. 

Маємо надію, що положення про власність громадської спільноти АР Крим 
отримає свій розвиток в Концепції винесення змін до Конституції України і 
належну увагу науковців і законодавця. 
 

ПРО ЗМІСТ ДЕЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Джужа О.М., д.ю.н., професор, головний науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи НАВС 
Колб С.О., старший державний ревізор-інспектор Луцької ОДПІ ГУ 
Міністерства доходів і зборів України у Волинській області 
 

Як показав аналіз деяких проектів законів, що відносяться до регулювання 
правоохоронної діяльності України, всі вони носять безсистемний характер та 
мають мають достатнє фінансове забезпечення. 

Аналогічні прогалини мають також законопроекти, що стосуються сфери 
виконання покарань. Наприклад, автори проекту Закону України «Про 
пробацію» (Д. В. Ягунов та інші), пропонуючи альтернативу покаранню у виді 
позбавлення волі, жодного разу не згадують про питання, пов‘язані з джерелами 
його фінансування та його зв‘язку з іншими нормативно-правовими актами. 

Показовими в цьому контексті є законопроекти, що безпосередньо 
стосуються змісту кримінально-виконавчої діяльності. Зокрема, відповідно до 
вимог ч. 3 ст. 116 КВК України, у разі заявленої засудженим відмови від 
прийняття їжі, якщо це загрожує його життю, допустимим є його примусове 
годування за медичним висновком. Водночас низка авторів (А. Б. Аваков, 
В. Г. Ярема, В. А. Головко та ін.) пропонують ч. 3 ст. 116 КВК України 
викласти в такій редакції: «Примусове годування засудженого, який заявив про 
відмову від прийняття їжі та за висновками комісії лікарів не має психічного 
захворювання й усвідомлює свої дії, забороняється». 

Для того, щоб підтримати чи заперечити запропонований підхід, слід 
з‘ясувати зміст і соціально-правову сутність низки важливих правових понять 
та категорій, що органічно пов‘язані між собою, взаємозумовлені і взаємодіють 
з таким правовим явищем, як примусове годування засудженого в місцях 
позбавлення волі. На наш погляд, вирішальними для правильного розуміння в 
цьому контексті є поняття змісту кримінальної відповідальності, покарання, 
кари, виконання та відбування покарання, катування тощо, які нині становлять 
зміст державної політики у сфері протидії злочинності, зокрема кримінально-
виконавчої політики]. 

Поширеним є підхід, відповідно до якого кримінальна відповідальність – це 
один з видів юридичної відповідальності, що встановлює держава в законі про 
кримінальну відповідальність, а також накладає суд на осіб, які визнані на 
підставі його вироку винними у вчиненні злочину та мають нести зобов‘язання 
особистого, майнового й організаційного характеру. 

Ураховуючи зміст цього поняття, можна дійти висновку про те, що, у разі 
притягнення будь-якої особи до кримінальної відповідальності, у неї (власне в 
засудженого) виникають певні зобов‘язання перед державою, які вона має 
впродовж відбування визначеного судом терміну покарання виконати в 
повному обсязі. З іншого боку, у персоналу органів й УВП виникає право на 
здійснення відповідного впливу на засудженого передбаченими в законі 
засобами (ст. 6 КВК України), щоб останній чітко виконував ці зобов‘язання, – 
це невід‘ємні елементи механізму правового регулювання в будь-якій галузі 
права. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що запропонований 
вище законопроект є поспішним  та таким, що не зможе у повній мірі 
відрегулювати складні питання, що пов‘язані з виконанням та відбуванням 
покарання у виді позбавлення волі. 
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СЕКЦІЯ 1: КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО,  
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА  

 
ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Корнієнко П.С., к.ю.н., доцент, заступник проректора по науково-педагогічній 
роботі з філіями Національної академії статистики, обліку та аудиту  
 

Відповідно до ст. 3 Конституції України, права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов‘язком держави. 

У кожній демократичній державі права і свободи людини і громадянина 
забезпечуються за допомогою системи відповідних державних гарантій. 

Систему вітчизняних організаційно-правових гарантій прав людини і 
громадянина становлять Українська держава, Верховна Рада України, 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,Президент України, 
Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади; Конституційний 
Суд України; суди загальної юрисдикції; органи прокуратури; адвокатура; 
органи нотаріату; органи та посадові особи місцевого самоврядування; 
політичні партії та громадські організації; міжнародні організації тощо. 

Основним та загальним організаційним гарантом конституційних прав 
людини і громадянина є Українська держава в цілому. Спільність інтересів 
держави та людини і громадянина, подальше підвищення їхньої соціальної 
активності у процесі будівництва громадянського суспільства та демократичної, 
соціальної, правової держави, знаходять свій вияв у широкому колі 
демократичних прав та свобод. 

Відповідно до Основного Закону України державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи 
державної влади, зокрема законодавчої, здійснюють свої повноваження у 
встановлених Конституцією України межах і зобов'язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України (стаття 6, частина друга статті 19).  

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє 
принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй. Таким чином якісне здійснення 
державою законодавчої функції є неодмінною передумовою реальної дії 
верховенства права. Стаття 75 Конституції закріплює, що єдиним органом 
законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. 

Як загальнодержавний орган, що легітимується народом України, парламент 
покликаний відігравати роль форуму, де гласно, публічно, відкрито 
обговорюються важливі питання суспільного та державного життя, 
здійснюється контроль за діяльністю органів виконавчої влади, щоб 
гарантувати належне управління країною, не допустити свавілля виконавчих 
структур, ігнорування ними інтересів та потреб народу. 

Про наявність у Верховної Ради України безпосередніх функцій у 
правозахисній сфері свідчать повноваження, що наведені нижче. Як відомо та 
передбачено ст. 92 Конституції, виключно законами України визначаються: 
права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні 
обов'язки громадянина; громадянство, правосуб'єктність громадян, статус 
іноземців та осіб без громадянства; права корінних народів і національних 
меншин;основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; 
засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, 
материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; 
екологічної безпеки;судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової 
експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, 
нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та 



24 

 

діяльності адвокатури;засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є 
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 
відповідальність за них.Законом України оголошується амністія. 

До тих повноважень, що безпосередньо мають стосунок до правозахисної 
діяльності, поряд з іншими, відповідно до ст. 85 Конституції, можна віднести: 
внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених 
розділом XIII цієї Конституції;призначення на посаду та звільнення з посади 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його 
щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в 
Україні;затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій 
Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх 
справ України; надання згоди на призначення Президентом України на посаду 
Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному 
прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;призначення 
третини складу Конституційного Суду України; обрання суддів безстроково. 

Стаття 101 Конституції закріплює положення про те, що парламентський 
контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина 
здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

Включення вказаних норм, що передбачають основні правові механізми 
захисту прав і свобод людини до Основного Закону України, свідчать про 
конституційне значення діяльності Уповноваженого як органу захисту та 
контролю за дотриманням прав і свобод людини в Україні. Цей інститут займає 
особливе місце серед механізмів захисту прав і законних інтересів громадян від 
свавілля органів державної влади та зловживання владою з боку чиновників. 

Крім того, відповідно до Конституції, до повноважень Верховної Ради 
України належить надання законом згоди на обов'язковість міжнародних 
договорів України, значна частина яких стосуються питань правового захисту 
людини і громадянина. 

Слід наголосити, що Верховна Рада України, як і уся система 
організаційно–правових гарантій прав і свобод людини та громадянина, стане 
дієвою лише тоді, коли у суспільстві переможе новий погляд на людину, буде 
визначена дійсна, а не декларована цінність прав і свобод людини. Без цих засад 
будь–які зміни в суспільстві і державі неможливі. 

Отже, створення відповідних правових умов, адекватної нормативно-
правової бази для існування і розвитку вільного громадянина є першочерговим 
напрямом державної політики. 

 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  

В УКРАЇНІ 
 
Мозоль Н.І., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства немає більш значущої ідеї, ніж 
ідея забезпечення прав і свобод людини. Виключна важливість цих прав і 
свобод у правовій державі зумовлюється їх природністю, невід‘ємністю, 
відповідністю людській сутності. Права людини є особливою за своєю 
вагомістю галуззю права, оскільки в них конкретизуються основні цінності 
людського життя – свобода, гідність, особиста автономія. 

Поруч з усталеним виразом «права людини» існує не менш вживане поняття 
«права громадянина». Широко вживана у юридичній та політичній практиці 
формула «права людини і громадянина» висуває питання щодо співвідношення 
цих категорій прав. 

З огляду на походження громадянських і політичних прав (які власне і 
фіксуються поняттям «права громадянина») зрозуміло, по-перше, що права 
громадянина не є сутнісно відмінною від прав людини категорією права. Так 
само й «громадянин» не є сутнісно відмінним від «людини» суб‘єктом 
правовідносин. Громадянин – неодмінна іпостась людини як учасника 
політичного суспільства. Поняття громадянина фіксує те, чим з необхідністю 
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стає і має бути людина в суспільстві. Таким чином, йдеться не про двох 
суб‘єктів права – «людину» і «громадянина», а про єдиного суб‘єкта – людину, 
що реалізовує свої невід‘ємні (природні) права у площині спільного життя з 
іншими. 

Державно-правова реформа, розпочата в Україні, має на меті всебічний 
захист прав і свобод людини і громадянина, незалежно від релігії, 
національності, статі та кордонів. Право, в сучасних умовах, повинне стати не 
тільки регулятором різних суспільних відносин, але і засобом підпорядкування 
держави праву, захисту прав і свобод особи, служити потребам і інтересам 
усього суспільства. У свою чергу загальнообов‘язковість права забезпечується 
(на відміну від інших регуляторів соціальних відносин – моралі, релігії, звичаїв) 
можливістю державного примусу, за допомогою якого відбувається реалізація 
правової норми. 

Формування правової держави і громадянського суспільства неможливе без 
знання, розуміння цінності права, забезпечення поваги його особистістю, 
державою і суспільством. Доказом того є політико-правові концепції про право, 
що ідуть в глиб століть, засновані на досвіді багатовікової історії людської 
цивілізації. Представники різних теоретичних і ідейно-політичних напрямків 
черпали і продовжують черпати з історії політико-правової думки судження й 
аргументи для обґрунтування і відстоювання своїх позицій. Авторитет і ідеї 
давніх і новітніх класиків філософської, політичної і правової думки широко 
використовуються в різних трактуваннях права і його ролі в розвитку 
суспільства. Незважаючи на різноманіття концепцій, загальним для більшості з 
них критерієм є повага до права, визнання його цінності і законності в 
регулюванні суспільних відносин, включаючи взаємини особистості та 
держави. 

Одна з найбільш складних проблем громадянського суспільства полягає в 
тому, що домінантними в сучасному українському суспільстві стали матеріальні 
цінності, які витісняють всі інші, включаючи духовно-моральні. Перед 
українським суспільством і правом постало дуже непросте завдання – 
відродження самої людини, його духовності, моральності і творчого потенціалу. 
Витіснення духовно-моральних, культурних цінностей ускладнює рух України 
до громадянського суспільства, оскільки для його повноцінного розвитку 
необхідний баланс у матеріальній і духовно-культурній сферах. Відсутність 
такого балансу призводить до помітного соціального розшарування населення 
країни, надмірної майнової нерівності, переваги багатих над бідними, 
несправедливості закону і моралі, відсутності середнього класу населення, 
рівень життя якого був би досить високим. 

Правова культура в умовах побудови правової держави і формування 
громадянського суспільства повинна стати елементом масової свідомості, 
фактором соціальної активності громадян і важливою умовою ефективного 
рішення багатьох завдань, пов‘язаних з подальшим розвитком держави. 

Одна з найважливіших рис державно-правового інституту прав і свобод 
полягає у тому, що громадяни є вільними і рівними у своїй гідності й правах, є 
рівними перед законом у користуванні конституційними правами і свободами, 
отже, усі соціальні верстви і групи населення в своїх правах за будь-яких 
обставин є рівними і користування привілеями, що не встановлені законом та 
суперечать принципам соціальної справедливості, неприпустиме. 

Що стосується самого українського права, то воно не є ідеальним і повинне 
постійно удосконалюватися, встигати за ходом історії і за всіма змінами, що 
відбуваються в суспільстві. 

Найбільш складним і ключовим моментом розвитку українського права є 
проблема його реалізації, вирішення якої залежить від об‘єктивних соціально-
економічних, політичних, духовно-культурних і інших умов, факторів і причин, 
а також від суб‘єктивного ставлення громадян, посадових осіб держави і 
суспільства у цілому до права. 

Існують й інші умови, від яких залежить ефективність реалізації права. Це, 
насамперед, якість самого права, виражена в його основних характеристиках, до 
яких відносяться: 
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- наявність міцних юридичних гарантій забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина; 

- закріплення в праві ефективних механізмів, способів і процедур, що 
забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод особи; 

- удосконалення механізму реалізації конституційної відповідальності 
держави перед громадянами і всім суспільством за політику, що проводиться в 
різних сферах громадського життя, і за порушення прав і свобод людини і 
громадянина. 

Загальним для цих умов є те, що вони мають єдину мету – визнання 
людини, його прав і свобод вищою цінністю, а дотримання і захист прав і 
свобод людини і громадянина – обов‘язком держави, що закріплена в 
Конституції України. 

Це означає, що право повинне служити загальному благу, захисту 
конституційних принципів, суспільству, основну цінність якого складає 
людина, його права, а держава, володіючи законною владою, державно-
владними повноваженнями, достатнім арсеналом сил і засобів, зобов‘язана 
захищати Конституцію країни, своїх громадян і служити всьому суспільству, 
забезпечуючи надійний захист визнаних суспільством і охоронюваних 
державою цінностей. 

 
ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ 

 
Хальота А.І., к.ю.н., заступник начальника кафедри конституційного та 
міжнародного права НАВС 
 

У правовому регулюванні діяльності державних органів суттєве значення 
має науково обґрунтоване визначення функцій, що виконуються цими 
органами. Як відомо, функції становлять найважливішу складову управлінської 
діяльності, походять від загального змісту державного управління, складають 
змістову характеристику діяльності.  

Слово «функція» походить від латинського functio («відправлення, 
діяльність») і має таке значення: «... роль, яку певний соціальний інститут 
виконує відносно потреб суспільної системи... залежність, яка прослідковується 
між різними соціальними процесами». 

Зміст діяльності Центральної виборчої комісії у найбільш повній мірі 
втілюється в її функціях, які є вихідними засадами, узагальнюючими 
критеріями, на базі яких визначаються і повноваження, і вся організація її 
діяльності. Саме враховуючи це і можна стверджувати, що Центральна виборча 
комісія України має власне незмінне функціонально обумовлене місце у системі 
органів публічної влади та здійснює власну діяльність у сфері виборчих 
правовідносин, які в свою чергу можна поділити за критерієм ціле покладання. 

Отже, діяльність Центральної виборчої комісії може мати три напрями. До 
першого напряму віднесемо діяльність, спрямовану на реалізацію внутрішньо-
управлінських завдань. Під цією функцією слід розуміти організацію діяльності 
системи виборчих комісій щодо забезпечення можливості їх внутрішнього 
взаємоузгодженого функціонування. Зважаючи на їх системну єдність, інші 
ознаки, до цієї функції слід також віднести всі повноваження, які стосуються 
здійснення внутрішньо-підготовчих заходів до проведення виборчого процесу 
та процедури голосування. У межах внутрішньо-управлінської функції можна 
виділити такі повноваження: прийняття обов‘язкових для застосування 
виборчими комісіями роз‘яснень з питань застосування виборчого 
законодавства, здійснення організаційно-методичного забезпечення діяльності; 
організація навчання членів, голів, заступників голів та секретарів виборчих 
комісій; скликання у разі необхідності за власною ініціативою засідання 
виборчої комісії нижчого рівня; здійснення контролю за використанням 
виборчими комісіями коштів з Державного бюджету України; забезпечення 
централізованого виготовлення та облік бланків відкріпних посвідчень та 
передання їх нижчим виборчим комісіям тощо. 

Ретельний аналіз чинного законодавства свідчить про наявність у рамках 
внутрішньо-управлінської функції окремих груп повноважень. Серед таких 
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груп можна виділити: організаційні, установчі, фінансові та повноваження 
технічного забезпечення. 

Друга об‘ємна сфера діяльності є тією частиною компетенції Центральної 
виборчої комісії, що відповідає за здійснення упорядкування правовідносин між 
іншими суб‘єктами виборчого процесу, регулювання взаємовідносин між ними, 
організацію їх діяльності, накладення санкцій за порушення виборчого 
законодавства тощо. Цю функцію умовно можна назвати виконавчо-
розпорядчою, оскільки характер повноважень які входять до її компетенції дає 
підстави стверджувати це. На думку Л. Козодоя, більша частина діяльності 
виборчих комісій має організаційно-управлінську природу, на основі чого за 
авторською класифікацією він відносить їх до адміністративних суб‘єктів 
виборчого процесу. 

Виконавчо-розпорядча функція об‘єднує повноваження, пов‘язані з 
організацією діяльності різних суб‘єктів виборчого процесу. Зазначені 
повноваження мають характер управлінських дій. Як приклад до них слід 
віднести: розгляд звернень, заяв і скарг стосовно підготовки та проведення 
виборів; контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування щодо забезпечення виборчих комісій приміщеннями, 
транспортом, зв‘язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення 
виборів; заслуховування інформації місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів; 
контроль за складанням списків виборців і подання їх для загального 
ознайомлення; здійснення контролю за дотриманням порядку проведення 
передвиборної агітації місцевими організаціями партій (блоками), їх 
уповноваженими особами та кандидатами. Повноваження, що складають 
виконавчо-розпорядчу функцію, можна згрупувати на наступні предмети 
відання: посвідчувально-реєстраційні, контрольні, контрольно-фінансові та 
правозахисні. 

Третьою функцією Центральної виборчої комісії слід визначити 
організаційну. Під організаційною функцією слід розуміти здійснення 
повноважень, які спрямовані на створення відповідних умов у рамках 
виборчого процесу, за яких всі суб‘єкти зможуть реалізувати власні права та 
інтереси. Реалізація цієї функції не пов‘язана зі управлінням діяльністю 
суб‘єктів виборчого процесу. Основним завданням повноважень, які 
відносяться до цієї функції, є створення в рамках виборчого процесу таких 
умов, які були б сприятливі для всіх учасників процесу. Серед таких 
повноважень можна виділити: забезпечення виготовлення інформаційних 
плакатів суб‘єктів виборчого процесу; вирішення питання використання засобів 
масової інформації для проведення передвиборної агітації; публікація 
інформації про підготовку та проведення виборів в Україні; виготовлення 
матеріалів про свою діяльність, а також інших матеріалів, що стосуються 
виборчого процесів та інші. 

Отже, до цієї групи належить, насамперед, інформаційно-роз‘яснювальна 
робота. Основними цілями вказаного напряму роботи в рамках зазначеної 
функції має бути: підвищення правової культури виборців, представників 
політичних партій, підвищення активності електорального корпусу. Методи 
досягнення поставленої цілі можуть бути різними. Центральна виборча комісія 
може застосовувати науково-методичні або навчально-методичні «круглі 
столи» та семінари за участю різних суб‘єктів виборчого процесу. Видавництво 
інформаційних буклетів, брошур та іншої поліграфічної продукції також може 
відіграти важливу роль в інформаційній роботі. 

Вся ця діяльність має супроводжуватися тісною співпрацею із засобами 
масової інформації, які мають реальну матеріально-технічну можливість 
сприяти досягненню поставленої мети у рамках інформаційно-роз‘яснювальної 
роботи. Хотілося б одразу зауважити, що у цьому напрямі виборчі комісії 
Російської Федерації діють у межах програм інформаційно-роз‘яснювальної 
діяльності на регіональному рівні. Практика інформаційно-роз‘яснювальної 
роботи виборчих органів показала, що висока її ефективність досягається за 
умов проведення широкомасштабних заходів на рівні регіонів територіальними 
або окружними виборчими комісіями.  
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Отже, Центральна виборча комісія в Україні здійснює внутрішньо-
управлінську, виконавчо-розпорядчу та організаційну функцію з метою якісної 
організації та проведення виборів та референдумів. 

 
ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЯК ПРИРОДНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ 

 
Павлишин О.В., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри філософії права 
та юридичної логіки НАВС 

 
Правильне використання понять у сфері забезпечення дотримання прав 

людини – таких, як «захист соціальних прав людини» та «право на соціальний 
захист» – передбачає їх порівняльний аналіз та розкриття їхнього змісту за 
допомогою відповідної філософсько-правової методології.  

Як відомо, захист соціальних прав полягає у вчиненні юрисдикційним 
органом держави певних владних дій, спрямованих на забезпечення 
уповноваженій особі можливості реалізації належного їй соціального права та 
на примус зобов‘язаних осіб до здійснення певних дій на користь 
уповноваженого, тоді як в широкому розумінні цього поняття можна вважати 
захист соціальних прав та інтересів, що охороняються законом, здійснюваною у 
встановленому законом порядку правозастосовчою діяльністю органів держави, 
зумовленою порушенням або заперечуванням суб‘єктивних соціальних прав і 
інтересів громадян, що охороняються законом, мета якої полягає у відновленні 
або підтвердженні цих прав та інтересів. При цьому слід відзначити, що 
необхідність у втручанні владних органів держави виникає тільки тоді, коли без 
такого втручання відновлення порушеного права є неможливим, тому таке 
обмеження істотно звужує поняття захисту прав людини і не може бути визнане 
точним і загальноприйнятим. Спираючись на результати аналізу цієї 
проблематики, захист соціальних прав людини можна визначати як примусову 
правову, організаційну, матеріально-правову, процесуальну та іншу діяльність 
органів державної влади і управління, правоохоронних органів, громадських 
об‘єднань, посадових осіб і державних службовців, а також громадян і 
негромадян, здійснювану законними засобами з метою підтвердження або 
відновлення оскарженого чи порушеного соціального права людини. Таке 
визначення ми вважаємо більш точним, однак при цьому постають питання – чи 
завжди захист соціального права є примусовою діяльністю та більш загальне 
питання про можливість захисту соціального права людини, яке не було 
оскаржене чи порушене. 

Державний і недержавний захист соціальних прав людини може 
здійснюватись у рамках правового, економічного, соціального, військового, 
екологічного вимірів, однак саме перший вимір створює систему нормативного 
забезпечення усіх інших, тому ми розглядаємо захист соціальних прав, 
визначених законом, саме в системі правового захисту та в системі захисту прав 
людини. Правовий захист у сучасному суспільстві є важливим інститутом 
права, за допомогою якого охороняється правовий статус людини, 
визначаються межі втручання в особисту сферу, встановлюються юридичні 
гарантії захисту прав, свобод та обов‘язків тощо. У радянській юридичній науці 
це поняття вживалося в широкому і не зовсім конкретному сенсі, сучасні 
підходи до його визначення як діяльності суб‘єктів права, що здійснюється в 
різних формах і за допомогою різних засобів з метою досягнення стану правової 
захищеності людини, приймають точкою відліку або форми існування 
правового захисту (юридичну діяльність, правову поведінку, юридичну 
практику, правову активність, правову роботу, правове відношення, правове 
регулювання тощо) або інституційну позицію, відповідно до якої правовий 
захист є міжгалузевим інститутом права, який складається з норм та інститутів 
різних галузей і має правозахисну спрямованість. 

В історії людства спостерігається тенденція зростання ролі захисту в 
забезпеченні життєдіяльності людини. Як один з атрибутів демократичної 
держави, захист соціальних прав людини протистоїть свавіллю з боку органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб. Він 
забезпечує захищеність (безпеку та комфортність) кожному, хто знаходиться на 
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території правової демократичної держави. У механізмі захисту соціальних 
прав людини можна виділити внутрішньодержавний та міжнародний рівні, 
кожен з яких має свої особливості. 

Право на захист у дослідженнях трактується по-різному, зокрема, існує 
думка, відповідно до якої право на захист є однією з правомочностей 
суб‘єктивного права, що дає змогу застосувати стосовно правопорушника 
заходи примусового впливу. Однак можна вважати право на захист і 
невід‘ємною частиною об‘єктивного права. Крім того, воно може розглядатися 
як з позицій юридичного позитивізму, коли воно встановлюється або 
санкціонується державою, так і з юснатуралістської точки зору, коли визнається 
його природно-правовий зміст, що, на наш погляд, більш відповідає сутності 
цього права. Право як культурно-цивілізаційний феномен має соціальний 
характер, тому можна вважати, що і самі соціальні права, і право на захист 
соціальних прав, і право на соціальний захист мають природно-правовий 
характер та важливе значення для функціонування соціуму.  

Як свідчать результати філософсько-правового аналізу даної проблематики, 
право на соціальний захист є самостійним, конституційним за рівнем 
відображення в законі (ст. 46 Конституції України) та універсальним за своїм 
характером природним правом людини, яке є необхідним у будь-якій державі, а 
особливо – у тій, яка претендує на статус соціальної та правової.  

 
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ 

ПРАВОСУДДЯ З ВИМОГАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО 
ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ 

 
Штанько О.Ф., заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-
правових дисциплін ННІПП НАВС 

 
У юридичній літературі питанням гармонізації законодавства завжди 

приділяється  певна увага. Аналіз наукових  досліджень дає підстави  
констатувати існування різних точок зору на таке явище, як «гармонізація», і 
зокрема, на гармонізацію законодавства України з Європейською Конвенцією 
про захист  прав і основоположних  свобод людини. Поняття «гармонізація» 
особливо широко використовується в юридичній науці на національному й 
міжнародному рівнях в останній час. Зокрема наголошується, що воно, 
насамперед, має відображати безконфліктність стосунків, узгодження 
співвідношення і чинність таких норм, як юридичні принципи, комплексні 
правові інститути, юридичні правила і приписи, що походять з різних джерел 
права. 

На відміну від спорідненого поняття «гармонія» або «узгодженість», які 
визначають існуючий стан безконфліктності чи несуперечливості, поняття 
«гармонізація» означає,  що стан гармонії ще не настав у будь-якому разі ще не 
з‘ясований і тому має бути встановлений  і що саме це відбуватиметься через 
«гармонізацію», тобто певну цілеспрямовану діяльність. Отже, гармонізація є 
постановкою завдання, що покладене на юриста-законотворця і яке він повинен 
вирішити в інтересах правового порядку, що не матиме протиріч. Тому 
гармонізація слугує єдності правопорядку. При гармонізації завжди йдеться про 
узгодженість різних принципів або юридичних  приписів. 

Завдання гармонізації постають, що найменш, у трьох вимірах: 
1) у відносинах між правовими приписами нижчого й вищого рівнів, тобто 

гармонізація положень закону з приписами конституції; 
2) у відносинах між нормами однакового рівня, наприклад гармонізація  

двох правових приписів, які не лише не узгоджуються між собою, а навіть 
інколи суперечать один одному;  

3) насамкінець у відносинах між різними системами правопорядку, що є 
принципово самостійними та існують незалежно один від одного, а саме: між 
правопорядком міжнародного права або європейського і національного правом  
України. 

Саме цей третій аспект має стати предметом нашого аналізу при 
подальшому розгляді проблеми гармонізації приписів Ради Європи щодо прав 
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людини і права України. Вступивши до Ради Європи на засадах країни-
учасника 9 листопада 1995 р. Україна визнала для себе  за пріоритет входження 
до співтовариства Європейських держав, що обумовило велику кількість змін, 
насамперед, в правовому плані. 

З прийняттям Конституції України взяла на себе зобов‘язання по 
проведенню  правових заходів, що змогли б забезпечити правову стабільність у 
суспільстві.  Насамперед, в Україні став  визнаватись Європейський принцип  
верховенства права (ст. 8), а також те, що чинні та ратифіковані міжнародні 
договори стали частиною національного законодавства України (ст.9). Україна 
визнала на своїй території зверхність міжнародного права над національним, 
надаючи йому тим самим спеціального статусу (п.2 ст. 17 Закону України «Про 
міжнародні договори»). Разом із тим, варто зазначити, що застосування норм 
міжнародного права в Україні залишається досить проблематичним. Зокрема, 
це стосується і судової влади, оскільки суди мають безпосередньо 
застосовувати норми міжнародного права у процесі здійснення правосуддя. 
Згідно із положеннями Конвенції про захист прав та основоположних свобод 
людини, що гарантують право на справедливий судовий розгляд, кожна  особа 
має право на справедливий  судовий розгляд справи у відповідний строк, 
незалежним та неупередженим судом, створеним згідно із законом (параграф 1, 
ст. 6). Саме ст. 6 Конвенції, ст. 2-4 та ст. 13  Протоколу № 7 є такими 
нормативними положеннями, що мають стати предметом більш  детального 
вивчення з метою їх подальшого застосування у системі національного 
законодавства України. 

Розглядаючи питання про забезпечення права особи на справедливий 
судовий розгляд справи у відповідний строк незалежним та неупередженим  
судом, можна зазначити, що  законодавчо це право хоча і закріплене, але не в 
повній мірі, оскільки на даний момент процес реформування правосуддя ще не  
завершено. Законодавча база, що регулює діяльність судової влади є предметом 
постійних змін та доповнень і не завжди в кращий бік. 

Отже, говорячи про гармонізацію законодавства України  із правом Ради 
Європи і зокрема Конвенцією про захист прав та основоположних свобод 
людини, варто наголосити, що Україні необхідно провести цілий комплекс 
заходів з метою досягнення відповідності українського законодавства вимогам 
цієї Конвенції, причому не тільки з точки зору законодавчого закріплення вимог  
Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, а й створення 
належного механізму її прямого застосування як джерела права, що входять   у 
число джерел національного права України. У цьому плані розробка 
відповідних  нормативних правових документів, що відповідали б не тільки 
вимогам здійснення правосуддя, а й вимогам забезпечення належного рівня 
функціонування  його органів, є дуже необхідним кроком України на шляху до 
приведення її законодавства у відповідність із вимогами Міжнародних актів 
Ради Європи і Європейського Союзу. 

Для досягнення цієї мети необхідно внести зміни до Конституції України 
(далі – КУ) щодо посилення гарантій судів і суддів, зокрема: 

а) передбачити у частині 3 статті 55 КУ право кожної особи на 
справедливий і гласний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним 
і неупередженим судом, утвореним законом; 

б) врахувати рекомендації  висновку Європейської Комісії «За демократію 
через право» СDL-AD (2010)026 від 18.10.2010 року про те, що Конституція 
України має передбачити, щоб суди утворювалися законами, ухваленими у 
Верховній Раді України, які є вищими в ієрархії норм, ніж Укази Президента 
України. Виходячи з цього внести зміни до статті 85 та 125 КУ щодо 
визначення мережі   судів, порядки їх утворення, реорганізації та ліквідації 
шляхом прийняття Закону України; 

в) удосконалити порядок призначення та звільнення суддів. З цією метою 
передбачити у статтях 106, 126, 128 КУ положення, відповідно з якими суддя 
суду загальної юрисдикції призначається на посаду безстроково Президентом 
України. Рішення Президента України щодо призначення суддів чи звільнення 
їх з посади приймається на підставі та згідно з поданням Вищої Ради юстиції, 
погодженим з відповідною Радою суддів; 
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г) змінити повноваження Верховного Суду України, наділивши його правом 
забезпечувати однакове застосування всіма судами загальної юрисдикції норм 
законодавства України. Ці положення закріпити в статті 125 КУ; 

д) закріпити у статті 126 КУ положення про те, що надання згоди на 
затримання чи арешт судді здійснюватиметься Вищою Радою юстиції за 
поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і відповідної Ради 
суддів; 

е) передбачити у статті 127 КУ положення про те, що добір кандидатів на 
посаду суддів здійснюється на конкурсній основі. 

 
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – КОМУНІКАЦІЙНИЙ МІСТ  

МІЖ ВЛАДОЮ І ЛЮДИНОЮ 
 

Пелих Н.А., к.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного та 
міжнародного права НАВС 
 

Згідно Закону України «Про інформацію « від 2 жовтня 1992 року (із 
змінами від 03.07.2012р.) кожен має право на інформацію, що передбачає 
можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та 
захисту інформації,   необхідної  для  реалізації  своїх  прав,  свобод  і законних 
інтересів.   

  Інформація, як невід‘ємний елемент суспільних відносин, в переважній 
більшості випадків саме вона і виступає об‘єктом відносно якого правові 
відносини виникають, існують і припиняються. Була є і певно буде 
комунікаційною основою для існування і розвитку соціуму в цілому і окремо 
кожної особи зокрема. 

Так, під інформацією згідно Закону України «Про інформацію « ст.1 слід 
розуміти будь-які відомості або дані,  які можуть бути збережені  на  
матеріальних  носіях або відображені в електронному вигляді.  Згідно ст. 22 
того ж Закону України, масова інформація -  це інформація,  що поширюється з 
метою її доведення до необмеженого кола осіб.  А засоби  масової  інформації  -  
це засоби, призначені для публічного поширення друкованої або 
аудіовізуальної інформації.  

 В сучасному світі технології і прогресу саме телебачення, преса і радіо 
відіграють визначальну роль в правовому і політичному житті суспільства. 
Оскільки саме вони подають широкий спектр інформації і тому, не можна  не 
зазначити, що саме засоби масової інформації виступають в якості 
комунікаційного мосту між публічною владою і громадянами держави. В першу 
чергу, це пояснюється тим, що саме від того, як засоби масової інформації 
зможуть доступно, юридично правильно, і разом з тим коректно викласти і 
донести  інформацію до людини, залежить її сприяння усіма, без винятку 
особами. Так, саме усіма без винятку особами, це стосується і громадян 
України, іноземців, осіб без громадянства,  навіть і тих осіб, які і не цікавляться 
«життям суспільства». В основному, викликає занепокоєння інформація 
правового і політичного характеру, яка направлена на сприйняття особами, які 
не мають юридичної освіти, і яким надзвичайно важко зорієнтуватися в певній 
правовій ситуації, відповідно тому левова частка у обізнаності щодо 
політичного, правого, економічного, соціального становища країни належить 
саме  засобам масової інформації. Крім вказаного вище, від різносторонності і 
достовірності інформації, яку розповсюджують засоби масової інформації 
залежить також авторитет України як на внутрішньодержавному рівні серед 
громадян України, а також і осіб, які перебувають на території України так і на 
міжнародному рівні. 

Це пов‘язано насамперед з тим, що Україна як суверенна і незалежна 
держава входить у європейський правовий простір. А це в свою чергу зумовлює 
необхідність приведення українського законодавства у відповідність до 
європейської системи конвенційних норм і стандартів захисту прав людини. А у 
розвинених демократичних державах сучасне життя неможливо уявити без 
активного, впорядкованого руху та обміну інформації. Демократія не може бути 
без гласності, без урахування державними структурами громадської думки, 
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оскільки – демократія – одна із  основних форм політичної самоорганізації 
суспільства, яка базується на демократичних світоглядних і ціннісних 
постулатах, нормах, установках. 

Законодавство України, яке безпосередньо регламентує питання 
функціонування ЗМІ базується на демократичних положеннях. Але це теорія. 
Ви запитаєте, а чи реалізується вона повністю на практиці? Ні, на жаль,  не 
зовсім. Підстав для хвилювання стає дедалі більше, ніж достатньо, тому що 
обсяг невірогідної інформації великий і він зростає, що зумовлено соціально-
психологічним кліматом у суспільстві, невмінням, а інколи й небажанням 
громадян спростовувати відомості, що не відповідають дійсності, які з‗явилися 
у засобах масової інформації, через складну судову процедуру. В даному 
випадку відіграє суттєву роль і правовий нігілізм серед громадян України, який 
заважає реалізації у повному обсязі визначених державою прав, прийнятті 
активної участі в політичному, економічному, соціальному житті суспільства. І 
на сам кінець остаточному руйнуванні стереотипу створеного за радянських 
часів щодо нав‘язування думки народу і повній неможливості останнього 
протистояти  цьому.   

 
РОЛЬ МОВНО-КУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА 

У СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ 
 

Гороховська Т.В., к.педаг.н., доцент, професор кафедри гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін ННІПП НАВС 

 
Світовий досвід засвідчує вирішальну роль мовно-культурного фактора у 

становленні національних держав. У наш час поширення однієї мови як 
загальнонаціонального засобу освіти і творення культури стало найдієвішим 
чинником об‘єднання населення в межах однієї країни. Хоча скрізь державно-
політичні кордони не збігаються з культурно-мовними, практика більшості 
національних держав орієнтована на те, щоб створити гомогенну мовну 
культуру на спільній державній території. Ключову роль мови в утворенні 
національних держав у Європі підтверджує абсолютне переважання країн з 
однією загальнонаціональною мовою.  

В Україні, де державною мовою є українська мова, гарантується вільний 
розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин. 
Водночас мовна ситуація, що склалася у нашій державі у зв‘язку з поширенням 
на її території включно двох мов – української та російської, відрізняється від 
європейських стандартів. Використання двох або кількох мов у 
загальнонаціональній комунікації є винятком серед європейських держав і 
можливе лише в територіально невеликій країні. До таких винятків належить, 
наприклад, Люксембург, населення якого говорить місцевим діалектом 
німецької, а в школах уведено вивчення двох офіційних мов – літературних 
німецької та французької.  

До небагатьох країн Європи, в котрих двомовність затверджена на 
державному рівні, належить Бельгія, де проживають два народи – фламандці, 
котрі розмовляють нідерландською мовою, і франкомовні валлони. Стосунки 
двох рівномовних груп Бельгії характеризує високий рівень напруженості, 
країні загрожує розпад на ґрунті мовного конфлікту. Таким чином, 
функціонування в одній країні двох офіційно закріплених мов, порушуючи 
мовно-культурну єдність її громадян, стає джерелом постійного конфлікту між 
двома різномовними частинами населення, перетворюється на дестабілізуючий 
фактор суспільного життя.  

На нашу думку, успіх будівництва самостійної держави залежатиме від 
того, чи вдасться українській керівній еліті переорієнтувати нинішню 
російсько-українську двомовність на поступове «перетікання» двомовців до 
групи україномовних одномовців. 

Цей процес, безперечно, потребує певного часу, що охоплює проміжок 
життя принаймні двох-трьох поколінь, проте, на нашу думку, було б великою 
помилкою зволікати із упровадженням низки заходів, котрі б забезпечили 
переорієнтацію мовної поведінки нових поколінь українських громадян. У 
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цьому переконує досвід мовно-культурної політики тих народів, котрі успішно 
вирішили подібне до наших завдання відродження своєї мови. До таких народів 
належать словаки, чехи, литовці, естонці, латиші та ін.  

Важливим для нашої держави є досвід мовно-культурного самоствердження 
в період побудови самостійної держави наших найближчих західних сусідів – 
чехів і словаків. Принципова позиція у справі захисту своєї мови і культури 
властива й нинішній керівній еліті прибалтійських країн.  

У протилежному напрямку іде мовний розвиток Білорусії, на прикладі якої 
можна побачити реальні наслідки законодавчого затвердження двомовності в 
ситуації нерівноправного становища двох мов. 

Фактична нерівноправність становища україномовної та російськомовної 
частин соціуму вимагає впровадження активних заходів для зміни мовної 
ситуації та захисту свого мовно-культурного простору. Адже за 
російськомовною частиною населення стоїть потужна мовно-культурна 
спільнота за межами України, і це дає їй значні переваги перед носіями 
української мови, котрим доводиться постійно долати стихійну протидію 
російськомовного середовища, доводячи своє природне право спілкуватися 
рідною мовою на своїй власній землі.  

 
ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ 
ФАКТОР У СПІВВІДНОШЕННІ ФУНКЦІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ ТА ФУНКЦІЙ ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 
Пустовіт Ж.М., к.ю.н., доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС 

 
Самостійним фактором, який певною мірою впливає на співвідношення 

функцій Верховної Ради України з функціями інших центральних органів 
державної влади є форма правління.  

Загалом, в юридичній науці виділяють дві форми правління – монархію 
(абсолютну, дуалістичну, конституційну) і республіку (президентську, 
парламентську, змішану тощо). Окремі країни світу носять ознаки як 
президентської так і парламентської форми правління. Таку форму державного 
правління прийнято називати змішаною. В країнах зі змішаною формою 
правління право формування уряду належить главі держави, але при цьому уряд 
має обов'язково пройти інвеституру (парламентське затвердження); парламент 
може ставити питання щодо відповідальності уряду (колегіальної чи  
індивідуальної). 

Наразі юридична наука насичена різними науковими поглядами відносно 
переваг та недоліків змішаних форм правління в окремих країнах.  

Х.Лінц цілком вірно зазначає, що президентсько-парламентська республіка 
має свої певні недоліки, які виявляються в тому, що  президент і асамблея 
знаходяться поміж собою в боротьбі за легітимність, оскільки і  президент, і 
парламент обираються народним голосуванням, при цьому їх витоки і подальше 
існування незалежні один від одного.  

Президентсько-парламентська республіка характеризується домінуючим 
положенням президента в системі державної влади і безперечно має свої 
позитиви. Це, насамперед, стабільність управління країною та зміцнення влади 
на місцях,  без порушення принципів місцевого самоврядування. Але, разом з 
тим, не позбавлена дана форма державного правління і окремих недоліків. 
Найбільш яскравим з яких є загроза авторитаризації влади президентом та 
поява нових відносин та непорозумінь між органами державної влади, які як 
правило не властиві для класичних форм державного правління.   

На користь парламентської форми державного правління відносно Франції 
свого часу висловлювався  відомий вчений Л. Дюгі, який вважав, що найбільш 
прийнятним для забезпечення принципу розподілу влад, а особливо 
законодавчої і виконавчої влади, є парламентський режим. Даний режим міг би 
забезпечити рівність парламенту і уряду та тісне співробітництво в будь-якій 
державній діяльності. 
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Основною вимогою успішного функціонування парламентського режиму є 
рівність парламенту і уряду. Якщо парламент стане залежним від глави 
держави, то рівновагу буде порушено, і на зміну парламентського режиму 
прийде диктатура глави держави. 

На думку Л.Дюгі уряд і парламент однаково не можуть брати участь у 
функціях держави. І ця точка зору заслуговує на особливу увагу, оскільки 
будучи наділеними різною структурою, парламент і уряд по необхідності, в 
різноманітній формі беруть участь у функціях держави  

З іншого боку, так як функції держави різноманітні, так як способи їх 
виконання здійснюються в різноманітних умовах, то міра і ступінь втручання 
уряду і парламенту також різна. Відповідно, мова йде не про розподіл влад, а 
про розподіл їх функцій, або про різноманітну участь у виконанні функцій 
держави. 

Україна згідно до Конституції України 1996 року є республікою  змішаного 
типу, яка вже  пройшла певний шлях - шлях реформ у 2004, а пізніше у 2010 
році. 

Так, 8 грудня 2004 року Верховна Рада України  ухвалила Закон України  
України № 2222-IV «Про внесення змін до Конституції України», яким було 
передбачено  перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-
президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських 
фракцій, а відповідно посилення його статусу,  подовження терміну 
повноважень Верховної Ради до 5 років тощо.  

Втім, 1 жовтня 2010 року Конституційний Суд України визнав згаданий 
Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 
2222-IV таким, що був прийнятий з порушенням процедури його розгляду та 
прийняття. На підставі рішення Конституційного Суду України згаданий закон 
втратив чинність, а, відповідно поновив чинність Конституції України 1996 
року в редакції від 28 червня 1996 року. Результатом таких змін стало набуття 
Україною статусу президентсько-парламентської республіки.  

Відповідно, основним фактором, що впливає на специфіку співвідношення 
функцій парламенту з іншими органами влади є форма державного правління, 
що переважно залежить від джерела верховної влади та порядку утворення 
органів державної влади.  

Таким чином, основними фактором, що впливає на співвідношення функцій 
Верховної Ради України з функціями центральних органів влади форма 
державного правління як спосіб організації державної влади, зумовлений 
принципами формування і взаємовідносин вищих органів держави. 

 
ЛОКАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Камінська Н.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС 
 

На сучасному етапі розвитку актуалізувалось питання забезпечення і 
захисту прав людини уповноваженими органами чи посадовими особами, 
іншими спеціальними суб‘єктами. Його вирішення також залежить від 
різноманітних чинників, включаючи рівень реалізації: чи міжнародний 
(універсальний), європейський або інший регіональний рівень, 
загальнонаціональний, локальний або інший внутрішньодержавний рівень. 

Зокрема, на локальному (місцевому) рівні територіальної організації людина 
і громадянин, як підтверджує практика, найлегше і найдоступніше може 
застосовувати гарантовані основоположні права і свободи, закріплені як у 
міжнародно-правових актах, так і Конституції чи іншому національному 
нормативно-правовому акті. Це стосується як мешканців столиці, так і будь-
якого іншого міста, так само і найдрібніших адміністративно-територіальних 
одиниць (села, селища тощо).  

У той же час варто виокремити ті інституції локального рівня, які повинні 
сприяти реалізації та захисту прав людини. Йдеться про існуючі органи влади, 
їх структурні підрозділи й посадових осіб, які функціонують на відповідній 
території. Незалежно чи це дільничний інспектор міліції, чи працівник 
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управлінь освіти або охорони здоров‘я, чи це сільський голова, секретар 
сільської або іншої місцевої ради, чи будь-яка інша посадова особа, яка 
перебуває на службі в органах місцевого самоврядування, як і на державній 
службі і т.д., відповідно до чинного законодавства на них покладено обов‘язки 
щодо гарантування,забезпечення і захисту прав людини у відповідній сфері 
суспільних відносин. 

Інше питання постає у зв‘язку з добросовісним виконанням покладених на 
посадових осіб обов‘язків, їх професійної підготовки, рівня правової свідомості 
і культури тощо. Не менш важливим чинником є і матеріально-фінансове 
забезпечення згаданих органів, їх посадових осіб з метою належної реалізації 
процесу забезпечення і захисту прав людини.  

Як відомо, існує велика кількість також органів та посадових осіб інших 
рівнів територіальної організації – загальнонаціонального і регіонального, 
завданням яких є забезпечення і захист прав людини на території усієї держави 
чи її відповідного регіону (АР Крим, області, району в Україні, міст Києва і 
Севастополя). Прикладом такого інституту є омбудсмен, що визначається як 
обраний або призначений захисник прав та законних інтересів громадян, їx 
об'єднань та організацій. Це одна з форм співпраці органів державної влади та 
місцевого самоврядування, громадськості, здійснення посередницьких функцій 
між владою й громадою. У багатьох європейських країнах це нейтральна особа, 
яка наймається урядом та служить для того, щоб допомогти громадянам в 
одержанні відповідей на їx запити чи скарги щодо діяльності влади, іноді й 
приватних підприємств.  

Сьогодні відбувається трансформація змісту поняття «омбудсмен», оскільки 
якщо на початку свого становлення цей інститут запроваджувався тільки для 
вирішення окремих питань, то зараз йому відводиться важлива роль при 
вирішенні практично вcix питань, що пов'язані із захистом прав, свобод і 
законних інтересів людини і громадянина. На відміну від практики 
застосування даного інституту в Україні, у європейських та ряді інших країн він 
особливо ефективний на місцевому (регіональному) рівнях. Поштовхом для 
створення посад місцевих (регіональних) омбудсменів було зростання кількості 
звернень до парламентських омбудсменів.  

Цікавий досвід Великобританії, де посада омбудсмена є на національному і 
місцевому piвні, окремий омбудсмен з питань місцевого самоврядування. В 
Італії немає посади омбудсмена на національному piвнi, а за статутами областей 
створені офіси обласних омбудсменів з широкими повноваженнями. Для 
статусу даного інституту в більшості країн характерні такi риси: – відкритість, 
демократичність i незалежність; – безоплатність i доступність звернень; – 
відсутність формалізованих процедур розгляду скарг i звернень; – гласність та 
поширення інформації щодо порушення прав i свобод громадян та їх об'єднань. 

Європейський досвід свідчить про його гнучкість, здатність 
пристосовуватися до місцевих умов, галузевого чи спеціалізованого характеру, 
назви (місцеві уповноважені, місцеві омбудсмени, уповноважені з прав 
територіальної громади). Процес локалізації інституту омбудсмена дає 
можливість на повну силу, миттєво реалізувати свої контрольно-наглядові 
функції у випадку порушення прав і свобод людини. Однак в Україні відповідно 
до ст. 11 Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 
Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених 
коштів, затверджених Верховною Радою України. Але ця норма не відповідає 
світовій практиці щодо організації діяльності місцевих і регіональних 
омбудсменів, не спостерігається ефективне функціонування цих представників.  

Висловлювались пропозиції прийняти положення «Про місцевого 
захисника», який передбачає, що місцевий захисник є органом досудового 
захисту прав й інтересів членів територіальної громади i юридичних ociб цієї 
rpoмади  Дискусійними виявились положення про обрання місцевого 
омбудсмена мешканцями громади прямим таємним голосуванням, зі складу 
депутатів місцевої ради, інших членів територіальної громади.  

Позитивним є також функціонування громадських організацій 
правозахисного характеру, представників міжнародних організацій, особливо їх 
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роз‘яснювальна робота серед населення, яке не завжди відзначається 
обізнаністю про свої права, механізми їх реалізації та захисту. 

Таким чином, необхідно на основі позитивного світового досвіду, місцевих 
традицій, потреб та інтересів людини і громадянина, удосконалювати 
інструменти забезпечення і захисту прав людини з боку органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо. 
Важлива також їх координація і взаємодія, ліквідація надмірної бюрократизації 
і доступність 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Янчук А.О., к.ю.н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач сектору 
Інституту законодавства Верховної Ради України 

 
Закріплюючи принцип народного суверенітету, пріоритет безпосередньої 

демократії в механізмі демократичного правління, Конституція України 
фактично пов‘язує повноцінне здійснення належної народу влади 
безпосередньо з діяльністю громадянського суспільства. З огляду на зазначене, 
дослідження безпосереднього здійснення влади народом буде мати завершений 
вигляд виключно за умови звернення до концепту громадянського суспільства. 
Адже саме в межах громадянського суспільства і реалізується більшість видів 
безпосередньої владної діяльності народу, саме громадянське суспільство 
виступає локомотивом безпосередньої реалізації належної народу влади. 

Безпосереднє народовладдя і громадянське суспільство є явищами 
взаємопов‘язаними, і, водночас, взаємозалежними – громадянське суспільство 
стимулює розвиток народовладдя, безпосередньої демократії,в той же час 
здійснюючи належну йому владу безпосередньо, народ розвиває громадянське 
суспільство, сприяє становленню його інститутів. 

Повноцінна, об‘єктивна, незалежна та неупереджена безпосередня владна 
діяльність народу може здійснюватися виключно за умов функціонування 
сталого і розвинутого громадянського суспільства. Громадянське суспільство не 
протиставляється безпосередній владній діяльності народу, а взаємодіє з нею 
для досягнення загальних цілей. При цьому, громадянське суспільство 
розглядається здебільшого в двох аспектах: як система самостійних і 
незалежних від держави суспільних інститутів та як суспільно-правовий 
інститут. Обидві форми існування громадянського суспільства дають змогу 
реалізуватися (розкритися) виключно за умов широкого застосування 
різноманітних видів безпосередньої владної діяльності народу. Сам же вплив 
громадянського суспільства на процеси функціонування держави, визначення 
перспективних напрямків її розвитку здійснюється на засадах народовладдя – 
відповідно до законодавства і традицій кожної держави. 

Становлення інститутів громадянського суспільства призводить до розвитку 
правосвідомості, правової культури громадян, їхнього усвідомлення 
правоположень про владу народу, що згодом втілюється у відповідних 
ініціативах, зростання ролі, значення і кількості проведених видів ініціативної 
діяльності народу. 

З даного висновку випливає і формула взаємодії громадянського суспільства 
і безпосереднього народовладдя з державною владою, яка втілюється у 
формулі: людина – народний суверенітет – громадянське суспільство – 
державна влада.  

Отже, громадянське суспільство є невід‘ємною складовою народного 
суверенітету, яка водночас виступає його обмежуючою ланкою у формі 
суверенітету особи (тобто народний суверенітет, а отже, і безпосередня владна 
діяльність народу в межах громадянського суспільства обмежується правами і 
свободами громадян).  

Громадянське суспільство є постійним «учасником», «стимулом» 
проведення тих чи інших видів ініціативної діяльності народу, а спроба 
держави поглинути громадянське суспільство є фактичним зазіханням на 
суверенітет народу, що створює передумови для ініціювання та проведення 
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захисної діяльності народу навіть в найбільш реакційних його формах (йдеться, 
зокрема, про повстання проти деспотичної державної влади).  

Здійснений аналіз дозволяє зробити висновок, що в межах проведення 
конституційно-правової модернізації для розвитку взаємозв‘язку, 
взаємодоповнення громадянського суспільства і безпосередньої владної 
діяльності народу необхідно: 

- створити сприятливе конституційне і законодавче середовища для 
подальшого розвитку, реалізації та захисту прав і свобод людини та 
громадянина, видів безпосередньої владної діяльності народу; 

- конституційно закріпити засади ефективної участі членів громадянського 
суспільства у видах безпосередньої владної діяльності народу; 

- спростити участь громадськості у прийнятті владних рішень, в тому числі 
через інститути безпосередньої демократії; 

- вдосконалити процедури участі громадськості у формуванні та реалізації 
державно-владної політики на усіх рівнях, здійсненні громадського контролю за 
діяльністю органів публічної влади. 

 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ В НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ 
ЛЮДЬМИ 

 
Плахотнюк Н.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін ННІПП НАВС 
Буй Ю.О., студент К-М курсу магістратури НАВС 
 

20.09.2011 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про протидію 
торгівлі людьми». Метою його прийняття є «визначення шляхів законодавчого 
врегулювання питання протидії торгівлі людьми, мінімізації її наслідків через 
установлення відповідних організаційно-правових засад, повноважень органів 
виконавчої влади, визначення статусу осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, порядку надання допомоги таким особам». Закон визначає: основні 
напрями реалізації державної політики, спрямованої на протидію торгівлі 
людьми; повноваження органів виконавчої влади під час здійснення заходів з 
протидії торгівлі людьми; механізм запобігання торгівлі людьми, боротьби з 
нею, надання допомоги та захисту постраждалим особам; права постраждалих 
від торгівлі людьми осіб, які звернулися за допомогою; засади міжнародного 
співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми. 

Крім того, Законом визначена процедура репатріації іноземців та осіб без 
громадянства, які постраждали від торгівлі людьми, а також спеціальні 
принципи протидії торгівлі дітьми; закріплені положення, що стосуються 
захисту прав іноземців або осіб без громадянства, які потерпіли від торгівлі 
людьми на території України. 

В Законі також визначені суб‘єкти державної політики у сфері протидії 
торгівлі людьми (ст.5). Ними є: Кабінет Міністрів України; центральні органи 
виконавчої влади; місцеві органи виконавчої влади; закордонні дипломатичні 
установи України; заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі 
людьми. Окрім них, у здійсненні заходів, спрямованих на попередження 
протидії торгівлі людьми, беруть участь органи місцевого самоврядування, а 
також, за згодою, підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності, громадські організації та окремі громадяни. 

В Законі міститься низка іноваційних положень, особливо тих, які 
стосуються захисту потерпілих від торгівлі людьми. Так, з метою ефективної 
допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та їх захисту 
створюється Національний механізм взаємодії суб‘єктів, які здійснюють заходи 
у сфері протидії торгівлі людьми (ст.13). Особа, яка вважає себе постраждалою 
від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації 
із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, та до органів  внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод (ст.14). 
Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється на строк до 



38 

 

двох років (ст.15). Особа, якій встановлено такий статус, має право на 
забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання 
(ст.16): медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної 
допомоги; тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі 
відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути 
продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв‘язку з 
участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі; 
відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її 
заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом; одноразової 
матеріальної допомоги у порядку; допомоги у працевлаштуванні, реалізації 
права на освіту та професійну підготовку тощо. 

Однак, здійснений аналіз Закону «Про протидію торгівлі людьми» показує, 
що він не в повній мірі відповідає положенням Конвенції Ради Європи про 
заходи щодо протидії торгівлі людьми. Так, в Законі не сформульовані 
положення щодо виплати компенсацій потерпілим від торгівлі  людьми, 
формування спеціального фонду компенсації жертвам, потерпілим від торгівлі 
людьми, як того вимагає ст.15 Конвенції. В Законі не застосовується термін 
«встановлення періоду видужування і рефлексії для осіб», відносно яких є 
підозра, що вони є жертвами торгівлі людьми. 

Є положення, які викликають настороженість, зокрема, в ст.6 Закону 
«Повноваження Кабінету Міністрів України» серед інших визначене таке, як 
визначення порядку утворення та функціонування Єдиного державного реєстру 
злочинів торгівлі людьми. При цьому виникає сумнів щодо можливості захисту 
персональних даних потерпілих від торгівлі людьми, розголошення яких 
сприятиме їх віктимізації та дискримінації. 

Положення Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 
конкретизуються в Концепції Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2015 року, яка була затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів № 350 від 21 березня 2012 р. Положення Програми 
поділяються на три частини: питання запобігання торгівлі людьми, підвищення 
ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов‘язані з нею злочини або 
сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі 
людьми, та надання їм допомоги. 

У Програмі розглядаються два можливі варіанти розв‘язання проблеми 
торгівлі людьми та надання допомоги і захисту особам, що постраждали від неї. 
Перший варіант полягає у розв‘язанні проблеми торгівлі людьми шляхом 
здійснення системних заходів державними установами за рахунок бюджетних 
коштів. Недоліком зазначеного варіанта є те, що для його реалізації необхідні 
бюджетні кошти у значному обсязі. 

Другий, оптимальний варіант передбачає налагодження співпраці 
державних установ з громадськими організаціями, зокрема впровадження 
ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, за такими 
напрямами, як: 

організація інформаційно-роз‘яснювальної роботи серед населення, 
спрямованої на запобігання потраплянню в ситуації, пов‘язані з торгівлею 
людьми; 

підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу особам, 
що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну 
реінтеграцію; 

проведення постійного моніторингу ефективності заходів, спрямованих на 
протидію торгівлі людьми; 

підвищення якості надання послуг особам, що постраждали від торгівлі 
людьми, зокрема шляхом впровадження стандартів надання соціальних послуг 
таким особам. 

Виконання Програми дасть змогу: 
підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, міжнародних, 

громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі 
людьми; 
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збільшити кількість виявлених злочинів у зазначеній сфері та випадків 
притягнення до відповідальності осіб, причетних до їх скоєння; 

забезпечити надання щороку комплексу послуг більш як 1200 особам, що 
постраждали від торгівлі людьми; 

підвищити рівень обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми; 
підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу особам, 

що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну 
реінтеграцію. 

Таким чином, можна побачити, що Програма уряду являє собою 
імплементацію всіх рекомендацій Ради Європи щодо заходів проти торгівлі 
людьми. Можна сказати, що до виконання програми залучено широке коло 
державних установ та громадських організацій, що створює собою позитивний 
клімат для подолання явища торгівлі людьми на території України. 

Пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» 
Міністерство соціальної політики визначено органом, на який покладається 
координація здійснення заходів, передбачених Програмою.   

Протягом першої половини 2012 р. Кабінетом Міністрів було прийнято цілу 
низку підзаконних актів на виконання Закону України «Про протидію торгівлі 
людьми»: 

1. Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 №29). 

2. Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.03.2012 № 350). 

3. Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного 
державного реєстру злочинів торгівлі людьми (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 18.04.2012 №303). 

4. Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 
№417). 

5. Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 25 липня 2012 № 660). 

6. Порядок взаємодії суб‘єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. 
№783). 

Прийняті документи уточнюють положення Закону та визначають шляхи 
його реалізації. Серед основних позитивних моментів слід відзначити наступне: 
встановлюється статус особам, які постраждали від торгівлі людьми, що дає 
можливість отримати допомогу, в тому числі матеріальну, від держави; 
визначається відповідальність різних державних структур за діяльність у сфері 
надання допомоги постраждалим особам; окремі положення стосуються 
надання допомоги дітям, іноземним громадянам. 

Запроваджуваний Національний механізм взаємодії суб‘єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми стосується лише одного 
напряму протидії – захист та надання допомоги постраждалим. Тоді як такі 
напрями як профілактика, боротьба, координація залишились поза увагою. 

В Законі України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій 
щодо виконання Конвенції ООН про права дитини до 2016 року» у розділі з 
ліквідації торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого 
поводження з дітьми в річному плані із заходів зазначено лише проведення 
профілактичної роботи на тему жорстокого поводження з дітьми із сім‘ями, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.  

Основні проблеми порушення прав осіб, які страждають від торгівлі 
людьми. Стаття 17 ЗУ «Про протидію торгівлі людьми» визначає, що для 
забезпечення реалізації прав, передбачених Законом, особи, які постраждали від 
торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціального обслуговування (надання 
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соціальних послуг) або до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та 
притулків для дітей, у випадку, коли постраждала особа є неповнолітньою. 
Проте, відповідно до положень зазначених закладів, розроблених на підставі 
«Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги» 
(Постанова КМУ від 12 травня 2004 р. № 608), «Типового положення про центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» (Постанова КМУ від 28 січня 2004 
р. № 87) та «Типового положення про територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (Постанова КМУ від 29 грудня 
2009 р. № 1417), така категорія осіб, як постраждалі від торгівлі людьми, не 
включена до переліку осіб, які мають право на отримання послуг у цих 
закладах. Крім того, результати моніторингу закладів, які надають допомогу 
постраждалим від домашнього насильства та торгівлі людьми, проведеного в 
червні-жовтні 2012 р. Центром «Ла Страда-Україна», підтверджують на 
практиці складнощі з доступом до послуг для постраждалих від торгівлі 
людьми, а саме обмеження щодо віку особи (до 35 років), наявності реєстрації 
при прийнятті до центрів соціально-психологічної допомоги тощо. Крім того, 
існують складнощі з ідентифікацією постраждалих від торгівлі людьми серед 
загальної кількості клієнтів (осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах) зазначених закладів. 

Залишається проблемним питання надання допомоги постраждалим особам 
з інших країн, забезпечення їхніх потреб у захисті та допомозі під час 
перебування в Україні. 

Відсутність в Законі та відповідних підзаконних актах положення про 
встановлення періоду реабілітації та обмірковування для осіб, відносно яких є 
підстави вважати, що вони постраждали від торгівлі людьми, також призводить 
до порушення прав постраждалих, особливо громадян інших країн. Вважається 
за доцільне внести зазначені положення, які містяться в ключових міжнародних 
документах, до національних нормативних актів, врахувавши існуючий досвід 
інших країн, де період реабілітації та обмірковування є вже сталою нормою. 

Незважаючи на наявність в ЗУ «Про протидію торгівлі людьми» положень 
щодо необхідності оцінки ризиків повернення постраждалої особи до країни 
походження (ст. 16 «Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми» та 
ст.24 «Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі 
дітьми»), нормативні документи, що були прийняті на виконання закону, не 
містять чіткої процедури проведення оцінки таких ризиків. Також дана 
процедура не включена в положення, якими керуються в своїй діяльності 
суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

Мають місце складнощі та порушення і під час процесу відшкодування 
потерпілим майнової, моральної та фізичної шкоди, якої вони зазнали внаслідок 
вчинення злочину торгівля людьми. Серед них: формальний підхід слідчих до 
роз‘яснення потерпілим їхніх прав заявити позов про компенсацію; 
необхідність довести факт моральних страждань; віддаленість експертних 
центрів та нечисленність атестованих судових експертів-психологів; відсутність 
практики міжнародного співробітництва щодо захисту майнових прав громадян 
України; недосконалий законодавчий механізм стягнення компенсації; 
недієвість ст. 1177 Цивільного кодексу України щодо зобов‘язань держави 
відшкодовувати збитки потерпілим тощо. 

Програми Кабінету Міністрів України та заходи, які вчиняються з боку 
окремих міністерств та відомств, спрямовані на імплементацію міжнародно-
правових та європейських документів в галузі запобігання торгівлі людьми. 
Проте існують сфери діяльності проти торгівлі людьми, які потребують 
додаткового правового регулювання. Це відносини щодо працевлаштування 
українських громадян за кордоном та ефективного захисту їх прав. Крім того, у 
відповідності до положень документів європейських організацій в Україні 
необхідно забезпечити ефективний правовий захист свідків, здійснювати 
реабілітацію жертв торгівлі людьми та відшкодування їм матеріальної та 
моральної шкоди. 
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УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У 
МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
 

Букач В.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС  

 
Здійснення парламентського контролю  за додержанням конституційних 

прав і  свобод людини і громадянина та захист прав  кожного  на  території  
України  і  в  межах  її  юрисдикції  на постійній основі здійснює  
Уповноважений  Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  який  у  своїй  
діяльності керується Конституцією України,  законами  України,  чинними  
міжнародними договорами,  згода  на  обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України.  

Визначаючи правовий статус Уповноваженого, Закон представляє його 
посадовою особою, статус якої регламентується Законом України «Про 
державну службу». Ця ж четверта стаття закріпила принцип незалежності 
Уповноваженого, що полягає в тому, що він здійснює свою діяльність 
незалежно від інших державних органів та їх посадових осіб. Цей принцип 
також доповнюється ч.1 ст.20 Закону, що забороняє втручання органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, об‘єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх 
посадових і службових осіб у діяльність Уповноваженого, а також тим фактом, 
що Уповноважений може співпрацювати із різними складами Верховної Ради 
України, а не тільки з тим, що його обрав, так як термін його повноважень 
довший за термін повноважень українських парламентарів (крім того 
повноваження Уповноваженого не припиняються  і не обмежуються у разі 
розпуску або саморозпуску Парламенту України). Ще однією запорукою 
незалежності Уповноваженого є його фінансова незалежність, адже 
фінансування його діяльності і діяльності його секретаріату провадиться за 
рахунок Державного бюджету України та щорічно передбачається в ньому 
окремим рядком. 

Стаття 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини» закріпила широкий перелік прав Уповноваженого, що 
відображають його взаємодію з органами державної влади та іншими 
суб‘єктами. Серед таких: право невідкладного прийому першими посадовими 
особами Української держави, право присутності на засіданнях будь-яких 
державних і недержавних органів, право активної участі в судовому 
провадженні, право безперешкодного відвідування будь-яких державних і 
недержавних структур, право на ознайомлення з будь-якою інформацією, будь-
якими документами тощо. 

Останнім в цьому переліку прав є п.12, що закріплює за Уповноваженим 
право «перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і 
громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність». На думку деяких вчених, ця 
норма суперечить п.3 ст.121 Конституції України, згідно з якою нагляд за 
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, покладено на органи прокуратури. Ними це вважається зіткненням 
правових норм, «конфліктом повноважень» двох державних структур. Але, слід 
знову наголосити, що омбудсмен доповнює існуючі засоби захисту 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, крім того, його 
правозахисна діяльність спрямована (акцентована) саме на захистові прав 
людини. Тому вбачати тут якісь суперечливість або колізію, а тим більше 
конфлікт чого б там не було, не має жодних підстав. 

Важливим питанням є питання про акти реагування Уповноваженого щодо 
порушень Конституції та законів України, а також ратифікованих міжнародних 
договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянина. Так, у ст. 15 
Закону виділено два види таких актів: конституційне подання Уповноваженого 
та подання до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
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власності та їх посадових і службових осіб. Цією ж статтею дано визначення 
змісту зазначених актів реагування Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. 

Системазувавши діяльність інституту Уповноваженого, виділяють такі три 
її стадії: 

- перша стадія – одержання Уповноваженим відомостей про порушення 
прав і свобод людини і громадянина; 

- друга стадія починається, якщо Уповноважений приймає звернення до 
свого розгляду; вона включає велику кількість повноважень Уповноваженого з 
самого дослідження фактів порушень прав і свобод людини і громадянина; 

- третя стадія – складання Уповноваженим висновку, який має форму 
подання і надсилається особі, яка звернулася, посадовій особі або органу, у чиїх 
рішеннях, діях (бездіяльності) Уповноважений виявив такі порушення, а також 
при необхідності подається до парламенту. Висновок, як правило, містить 
рекомендації та пропозиції посадовим особам установ, підприємств, 
організацій, які порушили права людини, щодо можливих заходів для 
поновлення прав і свобод людини і громадянина. Ці органи обов‘язані у 
фіксований місячний термін направити Уповноваженому відповідь. 

Конституційне запровадження інституту омбудсмена в Україні стало 
важливим кроком у розвиткові демократичних процесів, що спрямовані на 
подальше зміцнення статусу особи, гарантій реалізації конституційних прав і 
свобод людини та громадянина. 

 
ТЕНДЕНЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  ПРАВА И МОРАЛИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА 

 
Хримли И.А., к.филос.н., доцент кафедры конституционного та 
административного права Национального транспортного университета 
Дмитрук Т.О., старший преподаватель кафедры конституционного та 
административного права Национального транспортного университета  

 
Сегодня в планетарном масштабе активно развиваются процессы 

интернационализации, преодолевающие экономическую, политическую и 
идеологическую разобщенность мирового социума. Процесс глобализации по-
новому организует жизненный мир человечества. Мироустройство замкнутых 
национальных государств постепенно уступает место  глобальному сообществу 
открытых друг другу наций.  

В новом тысячелетии никакая национальная экономика, политика, культура 
не может успешно развиваться без многопланового использования 
современных  глобальных сетей (экономических, финансово-банковских, 
информационных, коммуникативных). 

Возрастает динамика социальных связей, относительно быстро происходит 
их трансформация.  Коммуникация   предполагает внимание и уважение к 
человеку, умение и способность слушать и говорить, она направлена на 
достижение  человечеством  единого миропонимания и ориентации в общей 
деятельности.  

Это достигается толерантностью, то есть уважением к правам других членов 
социума высказывать мысли, придерживаться определенных ценностей, что и 
реализуется в правовом обеспечении основных конституционных прав на 
свободу религии, веры, совести и мыслей. Прежний способ организации 
планетарного сообщества оказался малоэффективным. Он сейчас претерпевает 
кардинальные трансформации, преобразующие его в мегаобщество.  

 Сегодня мировое сообщество находится на пути формирования нового 
миропорядка, от оптимальной организации которого зависит его 
существование. Социуму необходим более высокий уровень управления  
процессами как на национальном, так и на глобальном  уровне. Остановить 
саморазрушение мира можно, если его движение преобразовать в разумно 
управляемое.   
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 В решении   проблем, которые возникают сегодня в процессе общения 
между людьми в повседневной жизни,  при установлении взаимоотношений 
между государствами, разными культурами и идеологиями  возрастает роль  
морали и права как приоритетных регулятивных и коммуникативных систем 
современного украинского общества, перед которыми стоит важная задача -   
гармонизация  процессов глобализации. Мораль и право сегодня благодаря 
интеракции субъектов призваны обеспечить человеческое взаимопонимание в 
отношении основных смысловых взаимосвязей повседневности.  

Глобализационные процессы  современности обусловливают кардинальные 
изменения внутригосударственного и международного права и морали, а также 
характера их взаимодействия. Интенсификация  сотрудничества украинского 
социума с мировым сообществом порождает углубление взаимного влияния 
международного и национального права Украины. В свою очередь это 
обстоятельство детерминирует интернационализацию или гомогенизацию 
права, представляя собой одну из основных  тенденций развития  права в ХХІ 
веке.  

 Под интернационализацией понимают сближение принципов права и 
национальных законодательств, углубление взаимного влияния различных 
правовых систем. В новом украинском социуме собственная юридическая  
система должна быть совместима с международным правом и способна 
свободно с ним взаимодействовать. Это достигается признанием доминанты 
международного права над внутренним и вследствие этого  активным 
изменением последнего. Поэтому «ключевой особенностью нового века 
становится  поступательно расширяющееся признание приоритета 
международного над национальным». В соответствии со статьей 9 Конституции 
нашего государства, составной частью законодательства являются нормы 
международного права и  договоры, согласие на ратификацию которых дано 
Верховной Радой Украины.  

Стремление приблизить Украину к Евросоюзу потребует в свою очередь 
трансформацию общественного сознания, выработку общих моральных 
принципов и  норм поведения  в новом социуме, то есть расширенном правовом 
и моральном пространстве.  

Очевидно, формирование интегрированной правовой и моральной систем 
мирового сообщества  в новом тысячелетии будет происходить, базируясь на 
аксиологических началах, которые присутствуют в духовной сфере каждого 
народа (этноса) и на признании в качестве высшей социальной ценности 
человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства.  

 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У 

МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 
Лазаренко Л.А., к.ю.н., доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП 
НАВС 
 

Демократичні перетворення, що відбуваються в Україні, формування  
громадянського суспільства і побудова правової, демократичної, соціальної 
держави настійно вимагають політичних, соціальних, економічних, культурних 
модернізацій сучасного українського суспільства та вдосконалення механізму 
державної влади. І одне з найскладніших завдань цієї реформи полягає в зміні 
взаємовідносин влади і людини, налагодженні дійового зворотного зв‘язку між 
громадянами та представниками владних структур. Очевидна відчуженість 
апарату державної влади від громадян, високий рівень корупції, низька 
виконавча дисципліна, правовий нігілізм, відсутність традицій поваги до прав 
людини зумовлюють необхідність розвитку нових, демократичних інституцій, 
діяльність яких ґрунтувалася б не на традиційному захисті державних інтересів, 
а була спрямована на належне забезпечення прав людини.  

У багатьох країнах світу таким інститутом є омбудсман. Він зарекомендував 
себе  як такий, що, по-перше, сприяє забезпеченню прав людини, по-друге, 
підвищує ефективність діяльності органів державної влади, їх посадових осіб. 
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Омбудсман являє собою один із ключових факторів створення гарантій 
демократичного розвитку суспільства та реалізації принципу визнання людини, 
її прав і свобод найвищою соціальною цінністю. Його запровадження – це 
важливий крок у напрямку інституціоналізації демократичних процесів у 
соціально-політичному житті будь-якої країни. Особлива потреба в цьому 
правозахисному інституті  виникає тоді, коли органи державної влади не 
задовольняють потрібний рівень вирішення покладених на них завдань, що 
зумовлює необхідність у додаткових механізмах захисту прав людини. 
Діяльність омбудсмана дозволяє усунути існуючі суперечності між державою і 
громадянським суспільством, легітимізувати владу, гарантувати громадянам 
право на «належне управління» з боку державо-владних структур шляхом 
дотримання ними не тільки «букви закону», але й «духу юридичних норм», 
правил адміністративної етики. Саме ця обставина, а також доступність 
омбудсмана, відсутність зайвих формальностей у його роботі обумовлюють 
поширення у світі омбудсманівської ідеї.  

Досвід більшості країн, де існує така посада, свідчить, що інститут 
омбудсмана здатний дієво впливати на стан забезпечення прав людини в 
державі. Але це може відбуватися лише за наявності належної організації його 
функціонування. Кроком у забезпеченні механізму захисту прав і свобод 
людини і громадянина є запровадження Конституцією України 1996 р. посади 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі 
Уповноваженого), а також прийняття в 1997 р. парламентом України Закону 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». У зазначених 
документах визначено головне призначення інституту Уповноваженого – 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина.  

Запровадження спеціального інституту Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини є новацією у державно-правовій системі захисту прав і 
свобод людини у нашій країні. У Конституції України закріплюється право 
особи звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого (ст. 55) і 
визначається, що через нього здійснюється парламентський контроль за 
дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина (ст. 101). 
Статус, функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини закріплені у конституційному Законі України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини», ухваленому Верховною Радою 
України 23 грудня 1997 р.  

Характерною особливістю інституції омбудсмана стало те, що її 
утвердження в більшості країн світу відбувалося в уже існуючій системі органів 
державної влади, і тому необхідно було враховувати національні, правові, 
культурні та інші особливості. Тому, попри єдині принципи концептуальної 
побудови цього інституту, у світі важко знайти дві такі інституції, які були б 
цілком тотожні. Але можна виділити окремі загальні риси, які об'єднують всі ці 
інституції під однією родовою назвою – омбудсман, хоча в Україні це 
Уповноважений Верховної Ради з прав людини, в Іспанії, у ПАР – захисник 
народу, у Польщі – речник громадянських прав, у Франції – посередник 
Французької Республіки, в Литві – контролер сейму, в Греції – захисник 
громадян, у Молдові – парламентський адвокат, у Швеції, Фінляндії, Данії – 
омбудсман. 

Згідно з визначенням міжнародної асоціації юристів народний захисник – 
«омбудсман» – це служба, яка передбачена конституцією або актом 
законодавчої влади, яка очолюється незалежною публічною посадовою особою 
високого рангу, є відповідальною перед законодавчою владою, отримує скарги 
від потерпілих осіб на державні органи, службовців, роботодавців або діє за 
власним баченням та уповноважена проводити розслідування, рекомендувати 
коректуючі дії, представляти доповіді. 

Національна правова думка вважає, що «омбудсман» – це призначений 
вищими органами державної влади контрольно-наглядовий, правозахисний, 
незалежний, політично нейтральний, одноособовий чи колегіальний орган 
державної влади (посадова особа), уповноважений конституцією чи законом за 
власною ініціативою або зверненням громадян контролювати діяльність органів 
і посадових осіб (насамперед виконавчої гілки влади) з точки зору дотримання 
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ними прав і свобод людини та громадянина, який, зазвичай, діє неформально на 
власний розсуд та рекомендує коригуючі дії, спрямовані на належне 
забезпечення цих прав і свобод. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на постійній основі 
здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 
свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в 
межах її юрисдикції.  

Слід підкреслити, що омбудсмен – це переважно політичний інститут, а не 
правоохоронний; його головне завдання полягає у тому, щоб захистити права і 
свободи людини тоді, коли інші державні органи виявляються неспроможними, 
оскільки причиною порушень є недосконалість самих законів.  

Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України 
розповсюджуються на відносини, що виникають при реалізації прав і свобод 
людини і громадянина лише між громадянином України, незалежно від місця 
його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на 
території України, та органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та їх посадовими і службовими особами.  

Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних 
органів і посадових осіб. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не 
спричинює перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і 
поновлення порушених прав і свобод. 

Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у 
разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску 
(саморозпуску), запровадження воєнного або надзвичайного стану в Україні чи 
в окремих її місцевостях. 

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:  
1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією 

України, законами України та міжнародними договорами України;  
2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і 
службовими особами;  

3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або 
сприяння їх поновленню;  

4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини 
і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними 
стандартами у цій галузі;  

5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі 
захисту прав і свобод людини і громадянина;  

6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною 
своїх прав і свобод;  

7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної 
інформації про особу.  

Основною функцією Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини є контрольно-наглядова, яка конкретизується у таких напрямках 
діяльності:  

- здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних 
прав і свобод людини і громадянина на території України і в межах її 
юрисдикції на постійній основі;  

- здійснення контролю за відповідністю Конституції України, законів 
України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини і 
громадянина шляхом звернення до Конституційного Суду України з 
відповідними поданнями;  

- перевірка стану додержання встановлених прав і свобод людини і 
громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність;  

- направлення звернень громадян України, іноземців, осіб без громадянства 
або осіб, які діють в їхніх інтересах, за належністю в органи, до компетенції 
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яких належить розгляд справи, та здійснення контролю за розглядом цих 
звернень;  

- прийняття рішень про необхідність проведення перевірок діяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форми власності з правом вимагати від 
посадових і службових осіб цих органів сприяння, виділення спеціалістів для 
участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків.  

Крім того, Уповноважений виконує ряд інших функцій, зокрема 
правоохоронну, нормотворчу, правозастосовчу, інформаційну та ін.  

Правовою основою діяльності Уповноваженого є:  
- Конституція України (ст.ст. 55, 101);  
- Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР;  
- Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2164 

«Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та його секретаріату». 

 
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

 
Нестерович В.Ф., к.ю.н., доцент кафедри конституційного та міжнародного 
права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 

 
Чільне місце у системі забезпечення дотримання захисту прав людини в 

Україні належить проведенню громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади. Громадська експертиза є здобутком сучасної демократії та 
полягає у здійсненні громадського контролю за діяльністю органів публічної 
влади за рахунок залучення громадськості до процесу аналізу, оцінки та 
прогнозування результатів діяльності органів публічної влади, знаходження 
взаємовигідних шляхів державного та суспільного розвитку при прийнятті 
нормативно-правових актів. Тому проведення громадської експертизи – це 
необхідна форма взаємодії громадськості та органів публічної влади під час 
прийняття нормативно-правових актів, що сприяє залученню різних соціальних 
та корпоративних груп до експертної оцінки не лише діяльності органів 
публічної влади, але й прийнятих ними рішень і наслідків їх впровадження. 

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній 
юридичній науці кореспондується з  комплексним дослідженням, вивченням, 
перевіркою, аналізом, оцінкою (кількісна та/або якісна) діяльності або 
бездіяльності органу влади, його рішень та інших офіційних письмових 
документів, що здійснюється представниками легалізованих об'єднань громадян 
з метою надання обґрунтованого експертного висновку про їх відповідність 
чинному законодавству, очікуванням громадян та їх уявленням про 
справедливість й подальшого врахування експертних пропозицій і громадської 
думки для вдосконалення діяльності органу влади у відповідній сфері 
суспільного життя. При цьому ініціаторами громадської експертизи діяльності 
органів влади можуть бути як легалізовані об'єднання громадян, так і органи 
влади. 

Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади 
має доволі багатоаспектний характер та містить матеріально-правову, 
процедурно-правову та соціальну складові. У матеріально-правовому контексті 
проведення громадської експертизи означає широку відкритість громадської 
експертизи, її прозорість і доступність для широкого загалу громадян під час 
прийняття нормативно-правових актів. Процедурно-правовий аспект містить не 
лише вказівку на необхідність врахування громадського інтересу при 
проведенні громадської експертизи, але й визначає конкретні правові механізму 
його захисту у ході прийняття та реалізації нормативно-правових актів. 
Соціальний аспект додає процесу проведення громадської експертизи відчуття 
інтегральності, за якого як органи публічної влади, так громадськість мають 
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відчуття спільного прийняття нормативно-правових актів і спільної 
відповідальності в їх подальшому впровадженні. 

Порядок проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». Так, відповідно 
до цієї Постанови, орган виконавчої влади після надходження від інституту 
громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської 
експертизи: 1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення 
такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням 
прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної 
(відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського 
суспільства, зміст якого доводить до відома інституту громадянського 
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох 
днів з моменту його видання; 2) утворює у разі потреби робочу групу для 
підготовки матеріалів із залученням представників інституту громадянського 
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи; 3) розміщує у 
тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо проведення 
громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою 
сприяння її проведенню, на власному веб-сайті; 4) подає інституту 
громадянського суспільства матеріали або завірені в установленому порядку їх 
копії з урахуванням встановлених вимог та строків. 

Тому проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади змушує посадових та службових осіб цих органів більш сумлінно 
виконувати свої професійні та службові обов'язки, а також сприяє зменшенню 
корупційних ризиків під час прийняття нормативно-правових актів. Механізм 
громадського контролю за діяльністю органів публічної влади є однією з форм 
здійснення народовладдя, інструментом захисту й забезпечення прав і свобод 
людини, який виявляється в діяльності окремих індивідів, їх колективних 
утворень у межах політико-правової системи. 

Таким чином, конституційно-правове врегулювання проведення 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади є сучасною 
відповіддю на ускладнення суспільних відносин у частині забезпечення 
дотримання захисту прав людини в Україні. Легітимація цього конституційно-
правового механізму спрямована передусім на надання громадськості 
ефективних конструктивних важелів впливу на органи виконавчої влади та 
поглиблення з ними взаємодії з метою більш ефективного забезпечення 
дотримання захисту прав людини. 

 
ПРАВО НАРОДУ НА ПРЕДСТАВНИЦТВО 

 
Заяць Н.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права НАВС 

 
Виходячи з концепції народного суверенітету можна виділити суб‘єктивні 

права народу на: 1) пряме волевиявлення (референдум, вибори, відклик); 2) 
народне представництво; 3) неімперативну участь у політичному житті 
(мітинги, демонстрації, хода, пікетування та інше). В цьому контексті активне 
та пасивне виборче право виступають у двох якостях: з одного боку, вони 
забезпечують пряме волевиявлення, з іншого, - гарантують демократичний 
інститут народного представництва. 

Право на представництво передусім має народ України як сукупність 
громадян нашої держави. Це право виражене у право чинностях народу обирати 
Президента України, формувати Верховну Раду України та вимагати від них 
здійснення тієї державної політики, що є адекватною потребам та інтересам 
громадян України, інтегрованих у єдину соціальну спільноту. Іншим суб‘єктом, 
що володіє правом на представництво, є населення Автономної Республіки 
Крим (територіальна ознака). Її населення має право на представництво у 
власному законодавчому органі. Застосування територіальної ознаки можливе і 
стосовно статусу осіб, що проживають на території муніципальних утворень. 
Але в такому разі їх право на представництво за загальним правилом 
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обмежується лише правом формування представницького органу місцевого 
самоврядування і вимогами вирішення питань місцевого значення, відповідно 
до потреб та інтересів муніципального співтовариства. 

Право громадян на представництво в органах публічної влади за своєю 
сутністю належать до конституційних прав і свобод громадян. На користь цього 
висновку свідчить вагомість цього права, його зв‘язок із конституційними 
принципами народного суверенітету, представницької демократії, 
народовладдя. Відсутність у переліку конституційних прав і свобод цього 
суб‘єктивного права не може ставити під сумнів його конституційно-правову 
природу, ґрунтуючись на визначених засадах ч. 1 ст. 22 Конституції України. 
Крім того, право громадян на представництво можна вивести з нормативного 
змісту ч.2 статті 5 Конституції України, відповідно до якої народ здійснює свою 
владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Віднесення права громадян на народне представництво до числа 
конституційних прав і свобод вимагає його кваліфікації як суб‘єктивного права. 
У сучасній науці конституційного права склалися різноманітні підходи до 
класифікації прав та свобод людини та громадянина. Найбільш 
розповсюдженим є виділення особистих (громадянських), політичних та 
соціально-економічних прав і свобод. Деякі автори надають перевагу більш 
детальному підходу до класифікації, розмежовуючи економічні та соціально-
культурні права. Виділяють також класифікацію прав і свобод людини та 
громадянина за іншими критеріями: права людини і громадянина; індивідуальні 
і колективні права; права природні та позитивні; права основні (конституційні) 
та додаткові (конкретизуючі); права та свободи першого покоління (XVIII- XX 
ст.), другого покоління (XX ст.), а також третього покоління (формуються і до 
сьогодні). 

Стосовно змісту прав і свобод, право на представництво належить до 
категорії політичних і публічно-політичних прав третього покоління, про що 
свідчить взаємозв‘язок права на представництво з іншими політичними правами 
та свободами, їх загальна політико-правова природа, заснована на ідеалах 
демократії, а також той факт, що право громадян на представництво формується 
лише останнім часом. Право на представництво забезпечує участь 
безпосередньо народу в здійсненні функцій влади, підконтрольність діяльності 
представницьких установ потребам та інтересам громадян; воно тісно пов‘язане 
з політичною системою суспільства та спрямоване на свободу волевиявлення 
індивідів як суб‘єктів політичного спілкування. 

Активне та пасивне виборче право, що забезпечує демократичність виборчої 
системи, також належать конкретним особам але реалізуються ними одночасно, 
масово та на конкретних стадіях виборчого процесу. Така уявна колективна 
форма реалізації виборчого права обумовлена лише фактором часу, що є 
наслідком впорядкованості виборчих дій. Аргументом проти належності 
виборчих прав до колективних є і та обставина, що громадяни голосують на 
виборах таємно, контроль за волевиявленням виборців не припускається. 
Образно кажучи, скупчення людей у черзі в магазині ще не значить, що вони 
здійснюють колективну закупку товару: кожен покупець залишається при своїх 
інтересах та діє відповідно до власної користі. Дещо схоже відбувається і в 
процесі реалізації суб‘єктивних виборчих прав громадян. 

Структура виборчих прав як прав індивідуальних виділяє низку 
правочинностей, що належать фізичним особам та ефективно захищаються 
державою. Так, активне виборче право містить у собі право на інформацію про 
виборчу компанію та право голосувати за чи проти відповідних кандидатів чи 
списки виборців. Зміст пасивного виборчого права включає в себе право на 
висунення та зняття кандидатури, право на передвиборну агітацію, право 
балотуватись та інше. 

Підсумовуючи викладене, необхідно підкреслити, що право громадян на 
народне представництво є важливим елементом у структурі публічно-
політичних прав громадян третього покоління. Право громадян 
напредставництво виходить із конституційної концепції суверенітету народу, 
відповідно до якої, народ вправі здійснювати державну владу як безпосередньо, 
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так і через своїх представників. Таке право має низку конкретних форм 
реалізації, які не можуть ототожнюватись із активними чи пасивними 
виборчими правами, але вони не повинні й протиставлятись їм. Поєднуючи 
імперативні та консультативні риси, право громадян на представництво не 
обмежується участю громадськості в управлінні суспільними справами, тому за 
своїм юридичним змістом воно ширше, ніж права, встановлені ст. 38 
Конституції України. Право громадян на представництво не може 
здійснюватись довільно, незалежно від інших юридичних норм, оскільки воно є 
мірою можливої поведінки народу із задоволення публічних інтересів на основі 
комплексу конституційних принципів, що пов‘язані між собою. Оскільки право 
на представництво не є абсолютним суб‘єктивним правом, воно належить 
певним обмеженням відповідно до змісту ст.64 Конституції України, а також у 
режимах надзвичайного та військового стану. На відміну від законних 
обмежень, порушення права громадян на народне представництво є 
протиправними діяннями, які порушують основи української державності та 
потребують адекватної реакції з боку уповноважених державних органів. 

 
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЯК ОДИН ІЗ 

СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБОЮ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД 

 
Тарасюк І.В., к.ю.н., доцент кафедри спеціальної техніки та оперативно-
розшукового документування ННІПФПСКМ НАВС  

 
Судова влада в Україні виступає як основна юридична гарантія захисту прав 

і свобод людини і громадянина. Саме тому одним із найважливіших кроків на 
шляху здійснюваної в Україні судово-правової реформи та розбудови 
демократичної системи судової влади стала реалізація основоположних 
правових гарантій здійснення правосуддя із забезпечення гарантованих 
Конституцією прав і свобод людини і громадянина. 

Суверена та незалежна українська держава неможлива без неупередженого 
суду, який є гарантом законності. Судовий захист є найвищою формою гарантії 
прав людини. Це підтверджується не лише свідомістю громадян 
демократичного суспільства, а й конструкцією державного механізму, у тому 
числі судової системи і рівнем суддівського корпусу. Ці аспекти мають важливе 
значення, бо судове рішення є безперечним, оскільки вважається, що найвища 
оцінка належить тільки одній з трьох гілок влади – судовій. 

У разі порушення прав, свобод і законних інтересів кожна людина має право 
на захист з боку держави. З цією метою держава створила систему юридичних 
засобів: 1) судові; 2) парламентські; 3) адміністративні; 4) контрольно-
наглядові; 5) адвокатські; 6) Уповноважений Верховної Ради з прав людини. 
Судовий захист, тобто право кожної людини на справедливий і відкритий 
розгляд її справи в суді, виступає основною юридичною гарантією прав і свобод 
людини. Право на судовий захист не підлягає жодним обмеженням, бо 
джерелом необмеженого права на судовий захист виступає безпосередньо 
Конституція України, яка зазначає, що конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України, а конституційне право на судовий захист прав і свобод, 
зокрема, не може бути обмежене навіть в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану (ст. 64 Конституції України). Всі інші нормативно-правові акти (як 
законодавчі, так і підзаконні) можуть лише визначати порядок реалізації цього 
права, а не відмінити його чи встановити такі процедури, які б ускладнили або 
ж зробили по суті неможливим його реалізацію зацікавленими особами. 

Проблема судового захисту прав і свобод людини і громадянина є однією з 
найактуальніших у правовій науці й практиці. 

Так у процесі розвитку конституціоналізму і подальшої демократизації 
держави важливе місце займає інститут безпосередньої участі народу в 
управлінні державою у формі виборів і референдуму. 
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У процесі виборів останніх років багато скарг громадян надходить у судові 
органи з приводу списків виборців. 

З метою сприяння реалізації виборчих прав громадянами й усунення 
порушень у списках виборців, ч.ч. 3 і 4 ст. 173 Кодексу адміністративного 
судочинства України передбачають, що позовна заява про уточнення списку 
виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. 
Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. 
Згідно з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України, на 
спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом 
референдуму, поширюється компетенція адміністративних судів. 

Аналіз судової практики у справах щодо спорів, пов'язаних з виборчим 
процесом чи процесом референдумом, показує, що деякі суди допускають 
помилки в застосуванні положень КАС України (274715), який регулює ці 
питання, іноді за його нормами вирішують спори, що належить вирішувати за 
правилами цивільного судочинства, або спори, які перебувають за межами 
виборчого процесу, тощо. 

З метою поліпшення розгляду справ цієї категорії та роз'яснення питань, що 
виникли під час розгляду цих справ у адміністративних судах. Пленум Вищого 
адміністративного суду України 2 квітня 2007 року видав постанову № 2 «Про 
практику застосування адміністративними судами положень Кодексу 
адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо 
правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму». 

Вивчення матеріалів судової практики зі справ, що виникли під час 
виборчих процесів в Україні в 2004 -- 2010 роках, дозволяє дійти висновку про 
високу ефективність і результативність судового захисту виборчих прав 
громадян України. 

Таким чином, ефективний механізм судового захисту прав людини - це 
найбільш універсальний демократичний інструмент правової держави. 

Отже, у теперішній час судова форма захисту прав і свобод, а також 
інтересів людини і громадянина, що захищаються законом, є основною. Право 
на судовий захист одне з конституційних прав людини та громадянина і на 
відміну від інших прав воно є гарантією інших прав і свобод. У цьому якраз 
полягає його особлива і головна цінність. 

Затвердженню судового захисту, покликаного не тільки відновлювати 
порушені права громадян, але й підвищувати відповідальність органів 
державної влади і посадових осіб з дотримання прав людини, повинні сприяти 
продовження судової реформи та участь України в міжнародних договорах і 
конвенціях. 

 
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ОМБУДСМАНА 
 

Галай В.О., к.ю.н., доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС 
 
Згідно положень Конституції України кожен має право звертатися за 

захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. Тобто, омбудсман не тільки контролює забезпечення дотримання 
органами влади та іншими суб‘єктами права прав людини, але і може виступати 
як учасник провадження із захисту цього порушеного права.  

З точки зору теорії права, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини (омбудсман) поряд з такими інститутами як адвокатура, юстиція, 
нотаріат здійснює правозахисну діяльність. Тому очевидно, що окремі науковці 
вважають самостійний розгляд звернень громадян омбудсманом, вивчення ним 
матеріалів справи та здійснення провадження  саме правозахисною функцією, 
яка наближає інститут омбудсмана до правозахисних органів держави. 

Необхідність у виокремленні функції правозахисту як необхідного елементу 
діяльності інституту омбудсмана в Україні підтверджують і міжнародні 
інстанції. Сьогодні повноваження і діяльність українського омбудсмана 
повністю відповідають затвердженим Резолюцією 48/134 Генеральної Асамблеї 
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ООН 20 грудня 1993 р. Паризьким принципам щодо статусу національних 
інститутів, які займаються заохоченням і захистом прав людини. Насамперед 
йдеться про незалежність, відкритість діяльності омбудсмана, а також про його 
неупереджену позицію при відстоюванні й захисті  прав і свобод людини.  

Так, згідно положень Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини», правозахисні функції омбудсмена проявляються:  

• у самостійному розгляді звернень громадян та  вивченні матеріалів 
справи, 

• у відкритті проваджень за фактом порушень прав людини, 
• у праві звернення до Конституційного суду з поданням, 
• у праві звернення  до суду із заявою про  захист  прав  і  свобод людини  і 

громадянина,  які за станом здоров'я чи з інших поважних  причин не можуть 
цього зробити самостійно,  а також  особисто  або через  свого  представника  
брати  участь  у  судовому  процесі та ін. 

Прикладом використання функції правозахисту можна назвати випадок у 
2000 році, коли, кинувши виклик усій правоохоронній системі, омбудсман 
виступила із судовим позовом до Служби безпеки України та органів 
прокуратури в інтересах батьків-інвалідів 26-річного робітника Юрія Мозоли, 
замордованого  до смерті в ізоляторі СБУ на Львівщині, на  якого стражі 
правопорядку хотіли «списати» всі вбивства серійного маніяка Онопрієнка, 
який убив 53 людини. За рішенням Франківського районного суду м. Львова 
батькам загиблого було відшкодовано 130 тис. гривень моральної шкоди. 

О.О. Майданник, позиціонуючи інститут омбудсмана як додатковий спосіб 
захисту прав і свобод людини в Україні щодо інших правозахисних механізмів, 
вважає, що інститут омбудсмана заповнює прогалини і компенсує недоліки 
судових засобів захисту прав людини та відомчого контролю за 
адміністративними органами. 

Таким чином, завдяки специфічним повноваженням, що виокремлюють цей 
орган державної влади з-поміж інших правозахисних органів, його 
запровадження дало змогу значно посилити гарантії захисту прав людини, 
надати кожній особі ширші можливості щодо захисту порушених прав. Завдяки 
таким своїм властивостям, як незалежність, відкритість та доступність, інститут 
омбудсмана посів чинне місце в системі правозахисних органів державної влади 
України.  

 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Гаврильців М.Т., к.ю.н., доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін 
ЛьвДУВС 
 

Питання збереження довкілля в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь 
не є новим, притаманним сьогоденню, феноменом. Проте тільки декілька 
останніх десятиліть ця проблема набула загрозливого звучання, адже у процесі 
життєдіяльності, задоволення різноманітних потреб людини та антропогенного 
впливу на природу виникають різні форми несприятливих змін, деградації, 
забруднення та виснаження природних ресурсів.  

У більшості країн світу відносини у сфері охорони навколишнього 
природного середовища є предметом державного регулювання, суть якого 
визначається екологічною політикою держави. Основною метою екологічної 
політики на нинішньому етапі розвитку цивілізації є охорона безпечного для 
існування навколишнього природного середовища і відтворення його якості за 
умови збалансування потреб людини та можливостей природи. 

Функції держави в історичному «розрізі» – це основні напрями її діяльності, 
спрямованої на вирішення загальних справ суб‘єктів політичної системи 
суспільства на кожному історичному етапі її розвитку. Необхідність вирішення 
цих загальних справ ставить перед державою визначені завдання, набір і зміст 
яких різняться у доіндустріальному, індустріальному і постіндустріальному 
суспільствах. 
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Визначальний вплив на еволюцію функцій держави здійснює й екологічний 
фактор. Вплив на природу сучасного індустріального виробництва досягло 
глобальних розмірів. Хоча переважна частина забруднюючих речовин та 
теплової енергії виробляється на обмеженій площі, значна частина деяких 
забруднюючих речовин, розсіюються на величезних площах і навіть по всій 
планеті, що призводить до регіонального та глобального забруднення. 

Для відвернення загрози глобальної кризи кожна сучасна держава 
зобов‘язана підтримувати умови існування людей на власній території, а також 
взаємодіяти з іншими державами з метою збереження всепланетарного 
середовища.  

З огляду на те, що природоохоронна функція виходить за межі конкретної 
держави, стаючи справою усього світового співтовариства, одним з 
основоположних на сьогодні виступає принцип міжнародної співпраці. Кожна 
держава, реалізовуючи право на проведення національної політики охорони 
довкілля, повинна дотримуватись при цьому загальновизнаних принципів та 
норм сучасного міжнародного права. 

Базові принципи діяльності держави, спрямованої на стимулювання 
охорони природи, закріпила Конституція України, проголосивши 
природоохоронну функцію держави на найвищому законодавчому рівні. 
Основний Закон, ґрунтуючись на гуманістичних і правових ідеях визнання 
людини найвищою соціальною цінністю (ст. 3), передбачив обов‘язок держави 
забезпечувати екологічну безпеку і підтримувати екологічну рівновагу на 
території України (ст. 16). Кожному гарантується право на безпечне для життя і 
здоров‘я довкілля, відшкодування збитків, заподіяних порушенням цього права 
та право на вільний доступ до екологічної інформації (ст. 50). Відповідна норма 
закріплена у п. «а» ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»: «Кожний громадянин України має право на безпечне 
для його життя та здоров‘я навколишнє природне середовище». 
Загальноприйнятим стало конституційне закріплення екологічних обов‘язків 
людини і громадянина. 

У питанні закріплення права на безпечне довкілля національний досвід 
виявився більш продуктивним, випередивши міжнародний. Сучасне 
міжнародне право розвивається під впливом тенденції до об‘єднання, яка 
відображається в процесах глобалізації міжнародних відносин і має тенденцію 
до поширення свого впливу на нові види міждержавних суспільних відносин. 
Воно становить інтеграційний масив основних принципів міжнародного права, 
проголошених у Статуті ООН, в тому числі на принципі співробітництва 
держав у розв‘язанні міжнародних проблем різного характеру. 

Проте чинне міжнародне екологічне право не є достатньо досконалим 
засобом для розв‘язання відповідних проблем. Воно належним чином не 
систематизоване і не кодифіковане. У його системі відсутній базовий правовий 
акт, який би забезпечував комплексний підхід в екологічній сфері. 

Таким документом може стати Екологічна конституція Землі, пріоритет в 
розробці та прийнятті якої належить українським ученим. Уперше така ідея 
була ініційована українською делегацією (Ф. Бурчак, М. Костицький, 
С. Кравченко, Ю. Туниця, Ю. Шемшученко) на Міжнародній науковій 
конференції з проблем федералізму у нью-йоркському університеті «Хофстра» 
(1992 р.).Ключовою методологічною ідеєю для визначення змісту та структури 
Екологічної конституції Землі має стати доктрина права людини на безпечне 
довкілля та інші екологічні права людини. Це право дотепер прямо не 
закріплено в міжнародному праві. Така ситуація пояснюється тим, що в період 
формування прав людини першого покоління екологічні проблеми в світі не 
мали тієї гостроти, якої вони набули згодом. Їх загострення позначилось у 
другій половині ХХ ст. у зв‘язку з різким стрибком індустріального розвитку та 
економічного розвитку післявоєнного періоду». 

Глобалізація передбачає створення нової екологічної етики глобального 
суспільства, що орієнтуватиметься на пріоритет загальнолюдських інтересів, 
прагнення зберегти і передати придатну для нормального життя планету 
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наступним поколінням. Розвиток глобального громадянського суспільства 
супроводжується утвердженням пріоритету екологічних прав людини як умови 
життя сучасного суспільства і закріплення відповідних обов‘язків перед 
природою. 

 
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Плугатар Т.А., к.ю.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДНДІ МВС 
України 

 
Держава для підвищення ефективності діяльності працівників міліції 

зобов‘язана забезпечити їх належним соціально-правовим захистом. Щоправда 
скорочення останнім часом бюджетних видатків, призупинення надання деяких 
пільг, компенсацій і гарантій призвели до погіршення соціально-правого 
захисту працівників міліції. Соціально-правовий захист працівників міліції є 
складним поняттям, кожен з елементів якого має свій специфічний об‘єкт 
захисту. Об‘єктом соціального захисту є їх соціально-культурні, соціально-
економічні та особисті права працівників міліції. У свою чергу об‘єктом 
правового захисту виступає життя, здоров‘я, честь, гідність, особиста 
недоторканність, майно працівників міліції та членів їх родин; інші 
громадянські та політичні права, безперешкодне здійснення працівниками 
міліції своїх службових прав та виконання службових обов‘язків. Крім цього, 
гарантії соціального захисту працівників міліції відрізняються від правового 
рівнем їх правової регламентації. Зокрема встановлення переліку механізмів 
реалізації гарантій правового захисту здійснюється за допомогою нормативних 
актів законодавчого характеру, тоді як соціальні гарантій можуть 
запроваджуватися в життя і підзаконними актами. 

У загальному розумінні під соціально-правовим захистом розуміють 
діяльність держави в особі її органів законодавчої, виконавчої і судової влади, 
організацій, установ та посадових осіб щодо забезпечення процесу реалізації 
особою своїх прав на користування матеріальними, політичними, соціальними 
та духовними благами. 

Соціальний захист включає в себе систему пільг, компенсацій та гарантій, 
матеріальне забезпечення і обслуговування працівників міліції та членів їх 
сімей під час служби і при виході їх на пенсію, в разі хвороби, втрати 
працездатності тощо. Що ж стосується правового захисту працівників міліції, 
його слід розглядати з зовнішнього та внутрішнього аспектів. Зокрема, до 
зовнішнього аспекту належить правовий захист працівників міліції під час 
виконання службових обов‘язків, який полягає в захисті від негативного впливу 
зовнішніх факторів, що виражається у втручанні в їх службову діяльність, 
злочинному посяганні на життя, здоров‘я, честь, гідність, особисту 
недоторканність, майно працівника міліції та членів його сім‘ї. До 
внутрішнього – захист прав, свобод та законних інтересів у 
внутрішньосистемних відносинах, які складаються між працівником міліції та 
органом внутрішніх справ, представленим його керівником. 

Правовий захист працівників міліції забезпечується значною кількістю 
правових норм, оскільки як зазначається у ст. 4 Конституції України держава 
через відповідні органи забезпечує охорону правопорядку, інтересів 
суспільства, прав і свобод громадян, у тому числі й працівників міліції, адже 
вони є носіями усіх прав і свобод, що надаються громадянам України. 

Беручи до уваги той факт, що держава гарантує захист життя, здоров‘я, 
честі, гідності й майна працівників міліції та членів їх сімей від злочинних 
посягань та інших протиправних дій, важливою також гарантією правового 
захисту працівників міліції є закріплення в ст. 60 Конституції України 
положення, згідно якого ніхто не зобов‘язаний виконувати явно злочинні 
розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного 
розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Подібні 
положення випливають також і з норм Закону України «Про міліцію». Крім 
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того цим законом встановлена обов‘язковість виконання законних вимог 
працівників міліції. Невиконання законних вимог працівника міліції, його 
образа, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії 
щодо нього, а також умисне знищення чи пошкодження майна та інші 
протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Поряд 
з цим, працівники міліції не несуть відповідальності за моральну, матеріальну 
та фізичну шкоду, заподіяну правопорушникові застосуванням в передбачених 
вказаним законом випадках фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної 
зброї, якщо заподіяна шкода дорівнює силі вчиненої протидії. 

Далі зазначимо, що суттєвою гарантією правового захисту працівників 
міліції виступають положення ст. 20 Закону України «Про міліцію», в якій мова 
йде про неприпустимість втручання в їх діяльність. Із змісту цього положення 
випливає обов‘язок працівника міліції виконувати розпорядження тільки чітко 
окресленого кола осіб, визначених законом. 

Окремо варто зупинитися на таких заходах правового захисту працівників 
міліції, які закріплені в законодавчих та підзаконних нормативно-правових 
актах, а саме: права на застосування при відповідних умовах заходів фізичного 
впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; на об‘єднання або вступ в 
професійні спілки з метою захисту своїх професійних, соціально-економічних 
прав та інтересів; на оскарження накладеного дисциплінарного стягнення; на 
оскарження до суду прийнятих щодо нього рішень службових осіб органів 
внутрішніх справ, якщо працівник вважає, що вони ущемляють його гідність і 
особисті права, які не пов‘язані із службовою діяльністю. 

Необхідно звернути увагу на те, що до гарантій правової захищеності 
працівників міліції відносяться й деякі інші положення, зокрема: звільнення 
працівника міліції зі служби у зв‘язку з обвинуваченням у вчиненні злочину 
допускається тільки після набуття звинувачувальним вироком законної сили; у 
разі затримання працівника міліції за підозрою у вчиненні злочину або обрання 
щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його тримають 
у призначених для цього установах органів внутрішніх справ окремо від інших 
осіб або на гарнізонній гауптвахті. 

Отже, під соціально-правовим захистом працівників міліції слід розуміти 
систему юридичних гарантій та засобів їх реалізації, за допомогою яких 
уповноважені на те суб‘єкти здійснюють охорону, захист їх життя, здоров‘я, 
честі, гідності, особистої недоторканності, інших прав з метою забезпечення 
стану їх правової і соціальної захищеності під час виконання покладених на 
працівників міліції завдань та функцій. 

 
ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СУДДІВ СУДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 
  

Кравчук В.М., к.ю.н., доцент Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки 

 
В конституційно-правовому статусі судді судів загальної юрисдикції 

правосуб‘єктність проявляється через сукупність суб'єктивних прав і 
юридичних обов'язків судді, які суттєво відрізняються залежно від статусу 
самого суду, а також від посади судді та стажу перебування на даній посаді. 

Аналізуючи правосуб‘єктність суддів у судах загальної юрисдикції В. 
Федоренко визначає її як невід‘ємний елемент правового статусу судді. 
Зокрема, на його думку, правосуб'єктність суддів у судах загальної юрисдикції 
– це здатність особи в установленому законодавством порядку набувати 
правовий статус судді суду загальної юрисдикції, тобто виступати носієм 
суб'єктивних прав і юридичних обов'язків судді. 

У контексті правосуб‘єктності суддів судів загальної юрисдикції особливу 
зацікавленість викликають праці В. Єгорової, на думку якої правосуб‘єктність 
суддів судів загальної юрисдикції – це здатність особи у встановленому 
законодавством порядку набувати правовий статус судді загальної юрисдикції, 
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тобто виступати носієм суб‘єктивних прав та юридичних обов‘язків судді. 
Керуючись наведеною дефініцією, В. Єгорова у змісті правосуб‘єктності суддів 
судів загальної юрисдикції виділяє соціальну, психофізіологічну, професійну, 
моральну компетентність. При нормативному визначенні дані властивості 
суб‘єкта набувають характеру юридично значущих і складають структуру 
професійно важливих якостей суддів судів загальної юрисдикції.  

Конституційна правосуб‘єктність суддів судів загальної юрисдикції – це 
здатність суддів судів загальної юрисдикції мати закріплені конституційно-
правовими нормами суб'єктивні права та суб‘єктивні обов'язки, а також 
здатність своїми діяннями набувати та реалізовувати права, створювати для 
себе або інших суб'єктів обов'язки та здатність суддів нести за порушення 
правових норм відповідальність. Тобто, зміст цього поняття становлять 
конституційна правоздатність (виражається у системі конституційних прав і 
обов‘язків суддів судів загальної юрисдикції) та конституційна дієздатність 
(потенційна спроможність суддів судів загальної юрисдикції реалізувати ці 
права і обов‘язки). У свою чергу, складовою конституційної дієздатності 
виступає конституційна деліктоздатність суддів (здатність суддів судів 
загальної юрисдикції нести безпосередню юридичну відповідальність за 
порушення конституційно-правових норм). Конституційна правосуб'єктність є 
основним, базовим елементом конституційно-правового статусу суддів судів 
загальної юрисдикції. Саме вона зумовлює можливість суддів судів загальної 
юрисдикції бути учасником конституційних правовідносин та визначає обсяг їх 
прав та обов'язків. 

Різновидами конституційної правосуб‘єктності суддів судів загальної 
юрисдикції варто визнати загальну та спеціальну правосуб‘єктність. Загальна – 
притаманна усім суддям та характеризується наявністю у них суб‘єктивних 
прав, обов'язків та можливості їх використання і виконання, за загальними, 
спільними для всіх правилами (наприклад, процесуальна правосуб'єктність 
судді, тобто здатність виступати носієм судової влади має загальний характер і 
є характерною для всіх подібних суб'єктів права, що мають статус судді). 
Спеціальна – зумовлена додатковими можливостями судді, які випливають із її 
конституційно-правового статусу і набутими ним внаслідок його волі, яка, у 
свою чергу, є основою конституційної правосуб'єктності і полягає у здатності 
судді цілеспрямовано впливати на зовнішні чинники (наприклад, така 
правосуб'єктність обумовлюється наявністю у судді певних дозволів, що дають 
їй можливість збільшувати обсяг його прав та обов'язків). 

Варто зауважити, що моментом виникнення конституційної 
правосуб‘єктності судді є прийняття суддею присяги, а саме – складення 
присяги під час урочистої церемонії у присутності Президента України (ч. 2 ст. 
55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).  

Конституційна дієздатність виникає одночасно із конституційною 
правоздатністю – в момент складення присяги, їх обсяг залежить від певних 
факторів та умов. Вони є динамічними величинами (наприклад, обсяг 
конституційної правосуб‘єктності судді залежить від зайняття суддею 
адміністративної посади тощо). Крім того, обсяг конституційної правоздатності 
та система так званих можливостей реалізовувати права та обов'язки 
(конституційна дієздатність) залежить й від ряду інших факторів та умов 
зовнішнього (обумовлених легальними вимогами та приписами) і внутрішнього 
(обумовлених нормами процесуальних документів у процесі вирішення 
конкретного правового спору) характеру – мета, завдання, функції, внутрішня 
структура та будова суду, порядок та спосіб його утворення, реорганізації та 
ліквідації, форми і методи діяльності тощо. 

Отже, саме наявність тих чи інших факторів і умов внутрішнього та 
зовнішнього характеру зумовлюють особливості конституційної 
правосуб'єктності та конституційно-правового статусу суддів судів загальної 
юрисдикції. 
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ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА 
УМОВА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Оверченко А.І., к.п.н., старший викладач кафедри психології та педагогіки 
ННІПП НАВС 

 
Правова держава – це держава, в якій юридичними засобами реально 

забезпечено максимальне здійснення, охорону і захист основних прав людини. 
Саме така держава є одним із найвизначніших загальнолюдських політико-
юридичних ідеалів. 

Окремі положення концепції правової держави висвітлювалися ще в працях 
таких видатних мислителів як Платон, Арістотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 
Руссо, Ш.-Л. Монтеск'є та ін. Ідеї правової держави знайшли широке 
відображення і в російсько-українській політико-правовій думці, зокрема в 
працях Д.І.Писарева, А.І.Герцена, Н.Г.Чернишевського, А.І.Радіщева, 
П.І.Пестеля, І.М.Муравйова, Б.О.Кістяківського, М.І.Палієнка, Н.М. Коркунова, 
С.А.Котляревського, П.І.Новгородцева, С.А.Муромцева, В.М. Гессена, 
Г.Ф.Шершеневича, Б.Н.Чичеріна, Н.А.Бердяєва та багатьох інших.   

В останні роки в руслі реформаторських процесів, що проходять у країні, 
відбулися серйозні зміни в наукових поглядах на державу і право, чітко 
позначилися нові підходи до оцінки їхньої ролі в політичній системі 
суспільства. Концептуальні положення і шляхи формування правової держави з 
урахуванням конкретних умов розвитку країни викладаються в працях 
В.В.Копейчикова, В.Ф.Погорілка, С.С.Алексєєва, А.В.Венгерова, В.Е.Гулиева, 
Н.Н.Деева, В.Д.Зорькіна, В.Н.Кудрявцева, Б.Л.Лазарєва, Р.З.Лівшиця, 
В.С.Нерсесянца, М.І.Пискотина, Ю.А.Тихомирова, Б.І.Топорнина, 
Р.А.Халфиной, З.М.Черниловского, В.А.Четвернина й інших. Хропанюк В.Н. 
Важливою думкою цих праць є те, що в побудові правової держави повинен 
брати участь кожен громадянин країни, він же несе відповідальність за її 
функціонування і розвиток. На думку ряду дослідників важливою умовою цього 
є високий рівень розвитку правової свідомості особистості. В даній доповіді 
аналізуються питання суті та структури правосвідомості людини як 
фундаментальної умови становлення і розвитку правової держави.  

Теоретичний аналіз літератури показав, що правосвідомість – це 
цілеспрямоване відображення правової дійсності, засноване на морально-
етичних поглядах, виражене в сукупності знань про правову дійсність, 
ставленні до неї, результатом якого є регуляція поведінки людини в юридично 
значимих ситуаціях. 

Виходячи з визначення суті правосвідомості, виділяються її наступні 
структурні компоненти: когнітивний, оціночний і регулятивний. Когнітивний 
компонент містить у собі знання (поняття і уявлення) про правову дійсність. 
Оціночний компонент являє собою систему ставлень до неї, а саме ставлення 
особистості до: права і законодавства (його принципів, норм, інститутів); 
правоохоронних органів (прокуратури, адвокатури, суду, юстиції, органів 
внутрішніх справ, їхньої діяльності); правової поведінки людей; власної 
правової поведінки. Регулятивний компонент являє собою готовність людини 
діяти згідно правовим нормам і проявляється у соціально-правових установках, 
ціннісних орієнтаціях і мотивах поведінки в правовій сфері.  

Тож, для розвитку високого рівня правової свідомості людина повинна бути 
забезпечена правовими знаннями (знання про право та закон, їх роль і 
призначення в життєдіяльності суспільства, основи адміністративного, 
кримінального, трудового, цивільного права, сутність і зміст юридичної 
відповідальності, права, свободи та законні інтереси людини тощо). При цьому 
знання повинні характеризуватися повнотою (вичерпна достатність відтворення 
обсягу інформації щодо правового явища), адекватністю (відповідність 
індивідуальних знань людини про явища правової дійсності відповідно до 
загальноприйнятого еталону), усвідомленістю (розуміння суті явища та 
здатність її вербалізувати). У особистості повинно скластися певне ставлення до 
всіх складових правової дійсності, що виражається у межах векторів «добре – 
погано», «правильно – неправильно», «прийнятно – неприйнятно», «добре – 

http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=%D0%92%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D0%B0
http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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шкідливо» (тобто характери ставлення), воно має бути стійким (прийняття 
правових норм і необхідності їх виконання, що виявляється епізодично чи 
постійно) та дійовим (позитивні реакції особистості на правові приписи та 
необхідність їх виконання від споглядального характеру до дієвого). В 
результаті сформованості двох компонентів правосвідомості (знання про 
правову дійсність і ставлення до неї) формується третій – регулятивний, що 
проявляється через правові установки, соціально-правові цінності 
(справедливість, свобода, порядок, гармонія, солідарність, лояльність, честь, 
гідність, приватна власність, влада, відповідальність, милосердя, обов‘язок, 
довіра, людське життя і здоров‘я, толерантність, рівноправність) та мотиви 
правомірної поведінки (перш за все соціально-активний мотив). 

Від сформованості цих компонентів залежить рівень розвитку 
правосвідомості особистості як освіченого, свідомого, активного, адекватного, 
законослухняного, відповідального, справедливого громадянина, що готовий 
брати участь у розбудові Української правової держави, відстоювати свої права 
та права інших людей, виконувати свої обов‘язки та будувати власне життя, 
керуючись законом. 

 
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ В ДЕРЖАВІ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
 
Лук’янова Г.Ю., к.ю.н., старший викладач кафедри адміністративно-правових 
дисциплін ЛьвДУВС 

 
Участь індивідів у різних формах соціальної діяльності перебуває у прямій 

залежності від їх генетичної схильності. Відповідно, правова система, її 
інститути, правосвідомість, правова культура, правовідносини загалом 
детерміновані на генетичному рівні кожної людини, нації.  

У багатьох фахових публікаціях з соціології та психології підкреслюється, 
що найбільш «геноправослухняною» нацією є англійці. Це пояснюється 
формуванням та розвитком системи прецедентного права, досить значним 
віковим стажем кожного з визначальних прецедентів англосаксонської правової 
системи. До «геноправонеслухняних» націй традиційно відносять 
представників слов‘янства. Посилаючись на класиків російської літератури 
Салтикова-Щедріна, Герцена, Тургенєва, науковці вважають, що, «живучи на 
слов‘янських землях, не порушувати закони неможливо»  

На наше глибоке переконання, твердження про генетичну схильність до 
порушення правових норм аж ніяк не стосується української нації. Адже 
зародки сучасної вітчизняної правової системи формувалися ще у період 
державотворення Київської Русі (ІХ ст.), а отже, ґрунтуються на глибокій 
історичній традиції, самобутній правовій культурі та багатій правовій спадщині. 
Важливою подією стало також прийняття християнства 988 р. Християнський 
світогляд української нації відіграв роль каталізатора у процесі розвитку 
правової культури, що поступово перетворювалася у цивілізоване суспільство зі 
своєю культурою, традиціями, ідеями розбудови державності, внутрішньою і 
зовнішньою політикою. Отже, правова культура української нації формувалася 
на духовному підґрунті, попередній глибинній народній філософії, високій 
духовній культурі, генетичній схильності української нації до неухильного 
виконання права.  

Безумовно, генетичний фактор є первинним порівняно з психологічним, 
який формується під впливом історичних, соціальних чи політичних проблем. 
До таких можна віднести: 1)українські правові стандарти все ще перебуваютьна 
стадії формування – не вироблено цілісної ефективної системи права, яка б 
відповідала загальнолюдським цінностям та інтересам суспільства; 
2) непослідовність державної політики, низький рівень правової культури 
управлінців породжує недовіру і негативне ставлення до влади, і до права. 

Для усунення таких негативних явищ у середовищі українського 
суспільства та підняття рівня правової культури нації необхідно вжити низку 
заходів: 1) виробити єдину ефективну людиноцентристську правову політику, 
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спрямовану на підвищення соціальної захищеності кожного громадянина; 
2) підняти рівень професіоналізму і стимулювати доброчесність лідерів 
(представників влади) української нації шляхом введення чи посилення 
юридичної відповідальності за невиконання обов‘язків чи зловживання 
повноваженнями; 3) надати українському народові реальну можливість брати 
участь в управлінні державними справами через різноманітні форми 
безпосередньої демократії; це стимулюватиме кожного громадянина до 
підвищення рівня правової культури. 

Розглядаючи правову культуру на рівні особистості, слід у змісті цього 
поняття виділяти наступні складові: розуміння права з погляду справедливості 
як соціального регулятора; усвідомлення кожним індивідом права як форми 
суспільних відносин, що являє собою визначену соціальну цінність, тобто є 
засобом втілення свободи, рівності та справедливості; моральний обов‘язок 
кожного поважати право; розуміння свободи особи як наявності суб‘єктивних 
прав, обов‘язків та відповідальності тощо. До змісту правової культури 
особистості можна віднести її правосвідомість, що включає ідеї, погляди, 
бажання, що або відповідають, або суперечать вимогам юридичних норм, а 
отже, породжують правомірну поведінку чи правопорушення. 

Відображаючи рівень правової цивілізованості суспільства з врахуванням 
досягнень правових систем інших держав, поняття «правова культура» охоплює 
все, що належить до правової сфери: право як загальносоціальне явище, 
юридичну науку, правосвідомість, практику законотворення і судової 
діяльності, юридичний світогляд, національні корені, історичну пам‘ять, 
юридичні звичаї і традиції. 

Правова культура базується на системі правових цінностей, що 
відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу і 
відображають у правовій формі стан свободи особи, інші найважливіші 
соціальні цінності. Поняття правової культури можна визначати як властивість 
особи, яка характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням 
змісту його норм і вмінням їх реалізовувати, а також активною правомірною 
поведінкою в усіх життєвих ситуаціях. 

Правова культура як природний результат цивілізаційного розвитку має 
зворотний вплив на процеси розвитку і функціонування суспільства в 
конкретних історичних умовах. Так, реальний рівень юридичної культури в 
кожному суспільстві й на різних етапах його розвитку не є однаковим, бо 
залежить від багатьох факторів: рівня розвитку економіки країни і добробуту її 
громадян, національних, релігійних та інших особливостей, політичного устрою 
і здатності влади встановлювати й охороняти правові інститути, вживати 
заходи, що запобігають правопорушенням, ступеня розвитку юридичної науки 
та освіти тощо. 

 
ПОНЯТТЯ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ 

 
Бежевець А.М., старший викладач кафедри інформаційного права та права 
інтелектуальної власності факультету соціології і права НТУУ «КПІ» 

 
В наш час інформація стає особливим предметом інтересу особи та 

суспільства, а, відповідно, - специфічним об‘єктом правовідносин. 
Характеризуючи громадянське суспільство в своїй роботі «Філософія права», 
Гегель виділяв серед основних його ознак публічність та загальну обізнаність. 
Не зважаючи на те, що право на інформацію, або право знати відноситься до 
природних прав, його розвиток неможливий без закріплення в системі 
позитивного права. 

Сучасні демократичні та економічно розвинуті держави на певному етапі 
свого розвитку прагнуть законодавчо закріпити принцип відкритості влади як 
фактор підвищення її відповідальності перед народом. Цей принцип знаходить 
своє відображення у такому правовому інституті, як право на інформацію, або 
право кожної особи знати. 
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Вперше в світовій історії право на інформацію, або  право знати, знайшло 
своє законодавче втілення наприкінці 18 століття. І піонером в цій галузі стала 
Швеція, де в 1776 році на конституційному рівні було прийнято Акт про 
свободу друку. Незабаром у 1783 році російська імператриця Єкатерина ІІ  
дозволила відкривати типографії, не отримуючи при цьому жодних погоджень. 
Франція також зробила свій внесок в розвиток нормативно-правового 
закріплення права знати, передбачивши у Французькій Декларації прав людини 
і громадянина 1789 року норму про право кожного громадянина вільно 
висловлюватися, писати і друкувати.  

Підставно відмітити, що в подальшому протягом майже двох століть інтерес 
до цього права та його розвитку було втрачено. І лише в середині 20 сторіччя 
цей процес відновлюється. 

В 1951 році Фінляндія приймає спеціальний закон «Про відкритість 
інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів». В 1966 році в 
США підписується федеральний закон «Про свободу інформації», яким 
встановлюються конкретні механізми доступу кожного до інформації, але не 
будь-якої, а лише до документальних відомостей, якими володіють органи 
федеральної влади.  

Починаючи з 70-х років 20 сторіччя стрімкий процес законодавчої 
регламентації права на інформацію набирає обертів, охоплюючи практично всі 
країни Європи: Норвегію, Данію, Францію, Голландію, Австрію, а згодом 
поширившись на Австралію, Канаду, Нову Зеландію, Грецію. На сьогодні 
близько 80 країн світу спрямували свою законодавчу політику в бік 
становлення, неухильного розвитку та вдосконалення принципу відкритості і 
прозорості влади, що проявляється у нормативно-правовому забезпеченні права 
на інформацію, або права знати. 

Як вже було зазначено вище, саме зі Швеції починається історія 
становлення права на інформацію, і саме в цій країні на  сьогодні це право є 
найбільш абсолютизованим та захищеним. Так, принцип відкритості 
державного і громадського життя проявляється в такому правовому інституті як 
whistle-blowing. Цей термін не має аналогу в українському законодавстві, 
дослівно перекладається як «право свистіти», а його зміст можна визначити як 
розкриття, розголошення інформації в суспільних інтересах. В рамках цього 
права шведські чиновники наділені правом публічно розкривати відомості, в 
тому числі з грифом «службова таємниця», що стали їм відомі у зв‘язку з 
виконанням ними своїх обов‘язків. Головне при цьому – суспільна значущість 
відомостей, наприклад, інформація про стан довкілля, загрозу здоров‘ю 
громадян тощо. 

З метою правового регулювання суспільних відносин, пов‘язаних з 
доступом до інформації, в Україні, як і в інших країнах, поступово формується 
відповідна правова база. Доцільно відмітити, що законодавче оформлення 
відносин, а також історія їх становлення, відрізняються для кожної держави та 
залежать від національних традицій, культури, менталітету та інших істотних 
обставин.  

Формування правової бази щодо забезпечення права кожного на 
інформацію, або права знати, в Україні розпочато одночасно зі становленням 
української держави на початку 90-х років минулого століття. Конституційно-
правову основу права на інформацію становить положення ст. 34 Конституції 
України, відповідно до якого кожному гарантується право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб – на свій вибір. Цим приписам кореспондують норми ст. 302 
Цивільного кодексу України, якими визначено, що фізична особа має право 
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.  

Статтею 5 Закону України «Про інформацію» регулюється право кожного 
на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх 
прав, свобод і законних інтересів.  
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Таким чином, право на інформацію – це міжгалузевий правовий інститут, 
що включає в себе як норми публічного, так і норми приватного права.  

Підсумовуючи наведене, підставно відзначити, що наявність великої 
кількості правових норм не завжди є благом. Як свідчить історія, закріплення 
певних прав навіть на конституційному рівні не є гарантією їх повної та 
постійної реалізації. На нашу думку, щодо змісту цього права доцільно 
використовувати поняття «цінності», адже саме в цінностях знаходять свій 
прояв інтереси держави, суспільства, а також конкретних осіб. Отже, кожна 
демократична держава повинна не лише мати легітимно оформлене право особи 
на інформацію, а й створювати умови для його забезпечення.     

 
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 

РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Марков М.М., к.ю.н., викладач кафедри спеціальної техніки та оперативно-
розшукового документування ННІПФПСКМ НАВС  

  
Реалізовуючи на практиці права людини необхідний механізм державної 

влади, що здатний здійснювати даний принцип. 
Одним із інститутів цього механізму, метою якого є додержання законності 

в усіх випадках порушення особистої свободи, охорони законних прав громадян 
від свавільного порушення з будь-якого боку, є незалежна судова влада. 
Судово-правова система є однією з основних захисників таких конституційних 
принципів, як об‘єктивність та неупередженість правосуддя, які забезпечують 
рівний захист з боку закону кожному, незалежно від його соціального та 
майнового стану, раси, політичних переконань тощо.  

Роль і місце судової влади в державному механізмі різних держав 
неоднакові та визначаються основним завданням, що стоїть перед судовими 
органами - охорона та захист від імені держави прав і свобод кожного члена 
суспільства, від проявів свавілля як з боку самої держави (або її органів), так і 
громадян. На думку науковців, суд виступає спеціалізованим державним 
органом, який здійснює функцію соціального контролю при наявності 
конфлікту між окремими членами суспільства, між ними та державою, який 
виникає у будь-якій сфері діяльності людини, що врегульована правом. 

Правове становище судової влади, її функції та чітко визначений порядок 
діяльності створюють чітку правову основу для охорони прав особистості як 
при порушенні, так і оскарженні. Організація та здійснення правосуддя 
базуються на певних правових принципах, найважливішим з яких є здійснення 
правосуддя виключно судами.  

Судовий захист прав і свобод особистості здійснюється в певній, 
встановленій законом, процесуальній формі. Особи, що беруть участь у 
судовому процесі, наділені широкими процесуальними правами, 
використовуючи які вони можуть активно здійснювати захист своїх прав та 
інтересів у справі. Саме правосуддя, як головна, основна функція суду визначає 
специфіку судової влади і її місце в державному механізмі. 

У демократичній правовій державі роль судів полягає в тому, що суди, 
здійснюючи правосуддя, зобов‘язані гарантувати верховенство права, 
забезпечувати права і свободи людини. Цим обумовлене і місце судової влади в 
системі поділу влади і статусу суддів. Незалежність - не самоціль, тим більше 
не привілеї судді, а його обов‘язок, а також необхідна умова охорони прав 
людини, фундаментальний принцип здійснення правосуддя, що прямо випливає 
із права кожного мати об‘єктивного та неупередженого арбітра.  

В Україні право громадян на судовий захист було не завжди реалізоване, а 
самі суди не мали (а на практиці часто не мають і зараз) тієї сили влади, яка 
дозволяє бути їй реально незалежною від законодавчої та виконавчої гілок 
влади. Серед багатьох причин цього виділяють відсутність теоретичних 
досліджень, що стосуються проблем авторитетності судової влади в процесі 
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реалізації державної влади, досліджень відповідальності за прийняття рішень у 
галузі прав людини . 

Конституція України закріплює принцип незалежності суду, однак до його 
реального втілення досить далеко. Як слушно відмічають науковці, проблема 
незалежного, неупередженого та справедливого суду - одна із актуальних із 
багатьох проблем, що існують в країні. Адже без такого суду не може бути 
правової держави та демократичного суспільства. Суд - це інститут, що 
належним чином стверджує в державі Право, а в суспільстві Справедливість. 
Суд повинен бути суспільною установою де людина може знайти Правду. 
Рішення Суду - це правова істина в останній інстанції. Але на сьогодні в Україні 
немає суду, який би в повній мірі забезпечив реалізацію зазначених тверджень. 
Не завжди судді при здійсненні правосуддя підкоряються тільки закону та 
діють у відповідності із правовими принципами. Далеко не всі судові рішення є 
втіленням Права та Справедливості. 

Зокрема, щоб стати самостійною і незалежною гілкою влади, судова влада 
повинна мати реальні повноваження контролю за діяльністю органів 
законодавчої та виконавчої влади, за відповідністю їх рішень Конституції 
України. Діюче законодавство не в повній мірі закріплює за судами таке право. 
В українській правовій системі ще не в повній мірі затвердилася традиція 
визнання судової гілки влади в якості інструменту захисту людської гідності, 
невід‘ємних прав та свобод людини і громадянина.  

Слід погодитися із думкою деяких вітчізняних науковців про те, що 
європейський вибір України, її шлях до Європи є, по суті, безальтернативним, 
незважаючи на наявність протилежних варіантів, а також «пошуку самобутньої 
української моделі», що пропонується деякими українськими політиками. Цей 
шлях — повернення до людини, забезпечення її свободи в умовах державної 
організації, піднесення її гідності, економічного процвітання та соціальної 
захищеності, захисту та гарантій фундаментальних прав і свобод. Розгляд 
справи «незалежним і неупередженим судом, створеним на основі закону» є 
важливою ознакою сучасної демократії. 

Основи справжнього незалежного правосуддя, на жаль, все ще не 
забезпечені. Необхідні системні зміни по реформуванню судової системи, зміна 
принципів і механізму формування суддівського корпусу, очищення судової 
влади від суддів, що скомпрометували себе неправовими рішеннями в судових 
справах. 

Система судової влади, що склалася і реформа, що пропонується 
проводитись відносно неї, у цілому відповідають вимогам часу і практично 
виправдовують себе. У зв‘язку з цим потрібно досягати послідовного виконання 
регламентуючих норм, спрямованих на створення сильного і авторитетного 
правосуддя, здатного забезпечити реальний захист прав і свобод громадян. 
Необхідна зміна концептуальних підходів до організації власної діяльності, 
збільшення в ній гуманізму, моралі та відповідальності, орієнтація її на пошук 
шляхів зняття протиріччя між морально-необхідним та соціально-вимушеним у 
державній діяльності.   

 
ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО 
ПРАВА НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ САМООРГАНІЗАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ 
 

Юрковська Л.Г., викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП 
НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., професор, професор кафедри загальноправових 
дисциплін ННІПП НАВС Олійник А.Ю. 

 
Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть проблематика 

конституційних прав та свобод людини і громадянина, їх системи та 
характеристики окремих видів постійно перебуває в центрі уваги юридичної 
науки та практики. Однак досі є низка дискусійних питань, до яких, серед 
іншого, належить і проблема визначення поняття і сутності тих конституційних 
прав та свобод людини і громадянина, згадка про які безпосередньо у другому 
розділі Конституції України не міститься, однак на їх існування та зміст 
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вказують положення інших розділів Основного Закону України. До таких прав 
належить, зокрема, конституційне право на територіальну самоорганізацію 
населення, що і зумовлює актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень. Серед вітчизняних досліджень останнього 
десятиліття, присвячених територіальній самоорганізації населення та органам 
самоорганізації населення (далі – ОСН), можна виділити роботи таких 
провідних вітчизняних вчених, як О.В. Батанов, І.І. Бодрова, В.В. Кравченко, 
П.М. Любченко, А.Ю. Олійник, М.В. Пітцик, С.Г. Серьогіна, Ю.О.Фрицький та 
ін., а також дисертаційні дослідження Д.В. Кольцової, Н.В.Мішиної, О.С. 
Орловського, О.Г. Остапенко. Вказані дослідники здебільшого зосереджують 
увагу на сутності, особливостях правового статусу, організації роботи ОСН, 
проте докладний аналіз самого конституційного права на територіальну 
самоорганізацію населення, яке лежить в основні діяльності ОСН в Україні, 
повною мірою не здійснюють. 

Постановка завдання. У зв‘язку з вище викладеним, метою даної роботи є 
характеристика поняття, основних принципів та видів конституційного права на 
територіальну самоорганізацію населення в Україні. Для досягнення 
поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: визначається 
поняття конституційного права на територіальну самоорганізацію населення; 
встановлюються основні принципи конституційного права на територіальну 
самоорганізацію населення; аналізуються основні види конституційного права 
на територіальну самоорганізацію населення в Україні. 

Право на територіальну самоорганізацію населення певною мірою 
передбачене у ч. 6 ст. 140 Конституції України, згідно з якою сільські, селищні, 
міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, 
вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх 
частиною власної компетенції, фінансів, майна. Однак правову природу та 
поняття права на територіальну самоорганізацію населення можна визначити 
лише на підставі комплексного тлумачення низки положень як Конституції 
України, так і Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
органи самоорганізації населення» тощо. 

Конституційне право на територіальну самоорганізацію населення - це 
передбачена Конституцією та законодавством України здатність та можливість 
частини територіальної громади брати участь у створенні з дозволу відповідної 
місцевої ради та роботі органів самоорганізації населення. 

Згідно із ст. 5 Закону України «Про органи самоорганізації населення» 
основними принципами права на територіальну самоорганізацію населення в 
Україні можна вважати наступні принципи: законності; гласності; 
добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної, міської, 
районної в місті (у разі її створення) ради; територіальності; виборності; 
підзвітності, підконтрольності та відповідальності  перед відповідними радами; 
підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали 
орган самоорганізації населення; фінансової та організаційної самостійності. 

Конституційне право на територіальну самоорганізацію населення слід 
розглядати як об‘єктивне та суб‘єктивне право. 

В об‘єктивному значенні зміст вказаного конституційного права 
визначається відповідними положеннями Конституції України, Європейської 
Хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації 
населення», статутами територіальних громад, нормативними актами органів 
місцевого самоврядування (в першу чергу місцевих рад та їх виконавчих 
органів). 

В суб‘єктивному значенні конституційне право на територіальну 
самоорганізацію населення – це реальна здатність та можливість частини 
територіальної громади (жителів, що на законних підставах проживають на 
території села, селища, міста або їх частин) брати участь у створенні з дозволу 
відповідної місцевої ради та роботі органів самоорганізації населення з метою 
вирішення питань, віднесених законом до компетенції ОСН. На нашу думку, у 
суб‘єктивному праві на територіальну самоорганізацію населення слід 
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вирізняти пасивний та активний аспект – право жителів обирати та бути 
обраними до органу самоорганізації населення (ст. 6 Закону України «Про 
органи самоорганізації населення»). 

Висновки. З вище викладеного можна зробити висновок, що конституційне 
право на територіальну самоорганізацію населення належить за своєю 
правовою природою до політичних прав і свобод людини та громадянина. 
Правова природа, особливості здійснення конституційного права на 
територіальну самоорганізацію населення потребують подальшого наукового 
дослідження, що в майбутньому дозволить врахувати потенціал та можливості 
інституту територіальної самоорганізації населення при підготовці та 
проведенні муніципальної реформи в Україні.  

 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНО ВЛАДИ ІЗ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В 
КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 
Кулик Т.О., викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., професор, професор кафедри загальноправових 
дисциплін ННІПП НАВС Олійник А.Ю. 

 
Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної 

влади із органами внутрішніх справ, в першу чергу полягає у спільній 
діяльності із забезпечення законності та суспільної безпеки, попередженні 
масових заворушень, ліквідації надзвичайних ситуацій, крім того, зазначені 
органи ведуть спільну діяльність з профілактики правопорушень, правової 
освіти населення, захисту прав та інтересів засуджених та осіб, звільнених від 
відбування покарання. 

Цікавим та на нашу думку досі актуальним залишається питання створення 
місцевої міліції. В Україні, зокрема у 2001 році Указом Президента України № 
29/2001 від 22.01.2001 року «Про створення місцевої міліції» було впроваджено 
даний термін. Указом було передбачено, що місцева міліція утворюється 
органами місцевого самоврядування за спільним поданням місцевих державних 
адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, 
погодженим із Міністерством внутрішніх справ України, на базі підрозділів  
дорожньо-патрульної  служби Державної автомобільної інспекції України, 
патрульно-постової служби та служби дільничних інспекторів міліції і  
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Правовий статус місцевої міліції безперечно виявлявся неоднозначним, що 
мабуть і спричинило скасування в 2008 році Указу «Про створення місцевої 
міліції». 

Крім того, відомо, що формування спеціальних правоохоронних органів в 
структурі виконавчих органів місцевого самоврядування позитивно впливає на 
зростання ефективності функціонування самих органів місцевого 
самоврядування. 

Реалізація ідеї створення місцевої міліції (муніципальної поліції) буде 
сприяти упорядкуванню взаємовідносин органів місцевого самоврядування з 
правоохоронними органами, дасть можливість органам місцевої влади 
цілеспрямовано впливати на криміногенну обстановку і залежно від останньої 
визначати чисельність і склад місцевої міліції (муніципальної поліції) 
стратегічно і тактику її використання, задовольняти потреби ресурсного 
забезпечення. 

Зазначимо, що дискусія з цього приводу триває, так 28 листопада 2012 року 
в Київській міській держаній адміністрації відбувся круглий стіл на тему: 
«Доцільність та можливі шляхи створення муніципальної міліції у м. Києві», 
ініційований Громадянським форумом міста Києва.  

Однин із самих перенавантажених напрямків в сфері дотримання 
правопорядку в столиці є контроль за благоустроєм. Інспекторський склад 
Головного управління контролю за благоустроєм при притягненні до 
відповідальності порушників столичного благоустрою, зіштовхується із низкою 
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проблем, серед яких, відсутність можливості встановити особу порушника для 
складання адміністративного протоколу, кропітка процедура складання самого 
адміністративного протоколу, а також недостатня кількість самих інспекторів 
для ефективного контролю за станом благоустрою міста Києва. 

За словами експертів, шлях до муніципальної міліції столиця зможе 
подолати не менше ніж за два-три роки, адже можливість створення 
муніципальної міліції в м. Києві вимагає внесення суттєвих змін у чинне 
законодавство нашої держави. Як один з варіантів для перехідного періоду на 
шляху до законодавчих змін, учасники круглого столу розглядають можливість 
створення муніципальної інспекції зі значно розширеними правами, аніж ті, що 
мають інспектори з благоустрою сьогодні. Втім, остаточне слово все ж таки за 
киянами, адже питання створення муніципальної міліції має бути винесено на 
Перший київський референдум. 

Серед переваг впровадження місцевої або муніципальної міліції визначають 
можливість покращення матеріального становища міліції за рахунок залучені 
коштів місцевих рад, можливість більш повного врахування інтересів 
територіальних громад в сфері охорони суспільного порядку, більш ефективну 
роботу з запобігання та припинення правопорушень, за рахунок розмежування 
повноважень між місцевою міліцією та міліцією державною, що дасть 
можливість правопорушення та легкі злочини розслідувати місцевій міліції, а 
вже більш суспільно-небезпечні діяння залишити підслідними підрозділам 
державної міліції. 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 
 

Плугатар В.А., викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін ННІПП НАВС 

 
Реалізація права громадян на доступ до інформації створює передумови для 

формування особистої громадянської позиції є важливим фактором запобігання 
конфліктних ситуацій і правових суперечок, забезпечує гарантії виконання 
обов‘язків держави перед громадянином, сприяє зростанню авторитету органів 
державної влади, їх посадових та службових осіб у очах громадян. Забезпечення 
пріоритету прав громадян у праві на інформацію вимагає від держави сучасного 
підходу до створення нормативно-правових механізмів регулювання цієї сфери. 
Викладене свідчить про актуальність проблеми та важливість розкриття 
особливостей забезпечення права громадян на доступ до інформації, що 
становить суспільний інтерес. 

Право громадян на доступ до інформації передбачає можливість вільного 
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, 
необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. 

Закон України «Про інформацію» визначає інформацію як «будь-які 
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях, або 
відображені в електронному вигляді». Відповідно до ч. 2 ст. 34 Конституції 
України саме ці «будь-які відомості та/або дані» кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати … усно, письмово, або в 
інший спосіб на свій вибір». 

Що ж до суспільно необхідної інформації, то нею є інформація, яка 
виступає предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 
інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом 
суспільного інтересу може бути інформація, яка: свідчить про загрозу 
державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує 
реалізацію конституційних прав, свобод і обов‘язків; свідчить про можливість 
порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні 
та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних 
осіб тощо. Цей перелік суспільних інтересів не є вичерпним. Варто зазначити, 
що на думку деяких фахівців, з якою ми повістю погоджуємось, труднощі 
такого визначення полягають у тому, що категорії, через які в даному разі 
пропонується розкривати поняття «суспільний інтерес» є оціночними. 
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З цього приводу найбільш слушною є позиція О.В. Нестеренко, яка 
зазначає, що суспільно значимою інформацією є будь-яка інформація державно-
політичного характеру, а також інформація, що належить приватноправовим 
юридичним особам, якщо це інформація про корупцію чи інші зловживання 
посадових та службових осіб; використання бюджетних коштів; екологічна 
інформація; фінансова інформація, що здатна негативним чином вплинути на 
фінансовий стан та доходи громадян; інформація щодо охорони здоров‘я 
населення, продуктів харчування, косметологічної продукції, інформація про 
засновників та власників ЗМІ та інша інформація, що значною мірою може 
вплинути на життя суспільства. 

Далі зазначимо, що інформація, яка становить суспільний інтерес, може 
бути за режимом як відкритою, зокрема інформація про порушення прав 
людини чи то про незаконні дії влади, так і віднесеною у випадках, 
передбачених законом до інформації з обмеженим доступом. Як відомо, 
обмеження доступу до інформації здійснюється виключно для захисту одного з 
таких інтересів: національна безпека; територіальна цілісність; громадський 
порядок; запобігання заворушенням чи злочинам; охорона здоров‘я населення; 
захист репутації або прав інших людей; запобігання розголошенню 
конфіденційно одержаної інформації; підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя. Якщо жоден із згаданих законних інтересів не 
постраждає від розкриття інформації, відповідна інформація має бути 
відкритою, а доступ до неї не може обмежуватися. Обмежувати доступ до 
інформації потрібно також, якщо її розголошення може завдати істотної шкоди 
зазначеним інтересам, тобто якщо шкода від оприлюднення інформації 
переважає суспільний інтерес в її отриманні, то така інформація може бути 
обмежена. За відсутності цього інформація має бути відкритою. Крім того, 
згідно з п. 2 ст. 14 Закону «Про доступ до публічної інформації» суспільно-
необхідна інформація підлягає оприлюдненню і наданню за запитами не лише 
органами державної влади, місцевого самоврядування, посадовими особами, але 
і суб‘єктами господарювання – якщо така інформація перебуває в їхньому 
володінні. 

Отже, під інформацією, що становить суспільний інтерес слід розуміти 
інформацію, яка є життєво значимою для значної частини населення і право 
громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її 
поширення. 

На підставі викладеного зазначимо, що прийняття Законів України «Про 
інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» зняло низку проблемних 
питань законодавчо-правового характеру щодо доступу до інформації, в тому 
числі й до інформації, що становить суспільний інтерес. Нині нагальним є 
впорядкування нормативних вимог визначених законами усіма суб‘єктами 
громадськості та процедури розгляду й опрацювання колективних звернень 
громадян, забезпечення чіткого розмежування системи документообігу 
інформації відкритого й обмеженого доступу; визначення порядку доступу 
громадськості до інформації, що становить суспільний інтерес. 

 
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МВС 

УКРАЇНИ ДО ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Швець Д.В., начальник відділу організації служби НАВС   
Бойко-Бузиль Ю.Ю., к.п.н., доцент, професор кафедри психології та 
педагогіки ННІПП НАВС  

 
Захист прав та інтересів людини є одним із найважливіших та 

найпріорітетніших завдань української держави, адже забезпечення прав і 
свобод, повага до людської гідності, якнайточніше відображають рівень 
гуманності й цивілізованості суспільства. Конституція України проголошує 
Україну правовою державою, в якій одним із головних завдань є створення 
реального та діючого механізму захисту прав, свобод та охоронюваних законом 
інтересів фізичних і юридичних осіб. Центральне місце в сфері правового 
захисту в державі посідають правоохоронні органи.  
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Правоохоронна діяльність розглядається як вид державної діяльності, яка 
здійснюється з метою охорони права спеціально уповноваженими державними 
органами, шляхом застосування юридичних заходів впливу у відповідності до 
закону та неухильного дотримання встановленого порядку. Правоохоронні 
органи покликані вирішувати такі задачі: 1) захищати права людини і 
основоположні свободи, що закріплені в Конституції і національному 
законодавстві; 2) бути джерелом інформації про права людини для народу та 
органів влади, підвищувати рівень освіченості в галузі прав людини, 
заохочувати становлення цінностей і розвиток настанов, що сприяють повазі до 
прав людини та їхньому усвідомленню; 3) аналізувати стан з правами людини у 
своїй країні та її окремих регіонах.  

Тому, підготовка майбутніх офіцерів Міністерства внутрішніх справ 
України до професійної діяльності передбачає формування психологічної  

підготовленості до дотримання захисту прав людини.  
Наразі, надамо конкретне визначення прав людини. Основні права людини – 

це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в 
конкретно-історичних умовах, об‘єктивно визначаються досягнутим рівнем 
розвитку людства (економічним, духовним, соціальним) і мають бути 
загальними та рівними для всіх людей. Права людини – це універсальні правові 
гарантії, які охороняють окремих осіб і групи осіб від дій органів влади, котрі 
порушують основні свободи і принижують людську гідність. Права людини 
зобов‘язують органи влади вживати відповідних заходів і забороняють їм інші 
дії; належать людині від народження, тому вони є природними, невід‘ємними і 
невідчужуваними; універсальні, засновані на принципі рівності; вони 
гарантовані кожному, хто знаходиться під юрисдикцією даної держави. 

Сферою професійної діяльності офіцера Міністерства внутрішніх справ 
України є людські стосунки, що регламентуються правом. Їх діяльність 
пов‘язана з нормами права, сама вона також грунтується на найсуворішому 
дотриманні закону. Саме тому професійна діяльність працівника органів 
внутрішніх справ України є важливою і відповідальною державною справою, 
має державний характер. Таке призначення органів МВС України, обумовлює 
необхідність визначення сутності психологічної підготовленості майбутніх 
офіцерів до дотримання захисту прав людини. 

Психологічна підготовленість майбутніх офіцерів МВС України до 
дотримання захисту прав людини, розглядається нами, як кінцевий результат 
їхньої професійної підготовки, інтегральне особистісне утворення, яке включає 
структурні компоненти (мотиваційний – потреба успішно виконати поставлене 
завдання, інтерес до діяльності, прагнення досягти успіху та показати себе з 
кращого боку; пізнавальний – розуміння обов‘язків, завдань, оцінку їх 
значущості, знання засобів досягнення мети, уявлення можливих змін 
обстановки; емоційний – почуття відповідальності, впевненість в успіху, 
натхнення. 

 
ПРАВО НАРОДУ ВІЛЬНО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ СВОЇМИ 

ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 
 

Кориневич А.О., к.ю.н., асистент кафедри міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 
Міжнародне енергетичне право є складовою частиною сучасного 

міжнародного права, яка регулює міжнародні (переважно міждержавні) 
відносини у сфері використання енергетичних ресурсів. На відміну від багатьох 
інших галузей міжнародного права, зокрема міжнародного права захисту прав 
людини та міжнародного гуманітарного права, де основна увага приділяється 
захисту окремого індивіда, у міжнародному енергетичному праві основна увага 
прикута до колективного права, а саме до права народу вільно розпоряджатися 
своїми природними ресурсами. 
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Принцип постійного суверенітету держави або народу над своїми 
природними (енергетичними) ресурсами, заснований на праві народу вільно 
розпоряджатися своїми природними ресурсами, є основним галузевим 
принципом міжнародного енергетичного права, його структуроутворюючим 
нормативним фактором. Основний галузевий принцип як 
структуроутворюючий нормативний фактор галузі – один з проявів специфіки 
міжнародного права, для якого характерним є піднесення принципу в ступінь 
правової норми. Цей принцип ґрунтується на двох завданнях Організації 
Об‘єднаних Націй: праві самовизначення колоніальних народів та 
економічному розвитку країн, що розвиваються. Формування цього принципу є 
нелегким питанням, адже він розвивався здебільшого на основі резолюцій 
Генеральної Асамблеї ООН, а не на основі укладення міжнародних договорів чи 
сталої практики держав. Саме Генеральна Асамблея ООН відіграла головну 
роль при обговоренні питання постійного суверенітету над природними 
ресурсами, а вже згодом цей принцип набув свого закріплення і в міжнародних 
договорах. 

Нормативного закріплення принцип суверенітету над природними 
ресурсами набув у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1962 
року № 1803, в якій встановлюється, що право народів та націй на невід‘ємний 
суверенітет над їхніми природними багатствами і ресурсами повинно 
здійснюватися в інтересах іхнього національного розвитку і добробуту 
відповідних держав. Частина 2 статті 1 Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права 1966 року встановлює, що всі народи для досягнення своїх 
цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і 
ресурсами без шкоди для будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного 
економічного співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди, та з 
міжнародного права. Наступні міжнародно-правові акти, а саме Декларація про 
встановлення нового міжнародного економічного порядку від 1 травня 1974 
року, Хартія економічних прав і обов‘язків держав від 12 грудня 1974 року, 
Договір до Енергетичної Хартії 1998 року говорять вже про постійний 
суверенітет над природними ресурсами не народу або нації, а держави як форми 
уособлення цього народу або нації. 

Проте, деякі міжнародно-правові акти у сфері захисту прав людини 
продовжують включати положення про право народів вільно розпоряджатися 
своїми природними ресурсами. Зокрема стаття 21 Африканської хартії прав 
людини та народів 1981 року встановлює, що всі народи повинні вільно 
розпоряджатися своїм багатствами та природними ресурсами. Це право 
повинно здійснюватися виключно в інтересах народу, в жодному випадку народ 
не може бути позбавлений цього права. Окрім закріплення у багатьох 
міжнародно-правових актах, принцип постійного суверенітету держави 
(народу) над своїми природними ресурсами став принципом звичаєвого 
міжнародного права і це підтвердив Міжнародний Суд ООН у рішенні по справі 
збройних дій на території Конго (Демократична Республіка Конго проти 
Уганди, 19 грудня 2005 року). 

Таким чином право народу вільно розпоряджатися своїми природними 
ресурсами є одним із найважливіших колективних прав за міжнародними 
договорами в сфері захисту прав людини, а відповідний принцип постійного 
суверенітету держави (народу) над своїми природними ресурсами є основним 
галузевим принципом міжнародного енергетичного права, який має як 
договірну, так і звичаєву природу. 

 
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА КАТУВАННЯ 

 
Скрипка І.В., молодший науковий співробітник ВОНДР НАВС 

 
В Європі на національних та міжнародних рівнях існує загальна заборона 

катувань. Водночас на практиці є загроза тероризму, якому здійснюється 
протидія. Виявляється, що ці два явища – заборона катувань та протидія 
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тероризму – на практиці призводить до дилем, які ми спробуємо проаналізувати 
в контексті вагомих цінностей, які відображають зазначені процеси.  

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію про 
захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), внаслідок 
цього вона стала частиною національного законодавства України відповідно до 
ст. 9 Конституції України. Дана подія стала новим етапом у гарантуванні 
державою природних прав людини. Стаття 2 Конвенції зобов‘язує державу 
поважати та охороняти життя всіх осіб, які перебувають під її юрисдикцією. 
Стаття 3 зобов‘язує державу поважати фізичну недоторканність людини. 
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд) у своїх рішеннях вирізняє 
терміни «катування» від «нелюдського чи такого, що принижує гідність 
поводження», зазначаючи, що катуванням є настільки вагомі факти порушень, 
стосовно яких відсутні сумніви. 

У справі Selmouni v. France Суд нагадує, що стаття 3 містить одну із 
фундаментальних цінностей демократичного суспільства. За виняткових умов, 
зокрема таких як боротьба із тероризмом і організованою злочинністю, 
Конвенція категорично забороняє катування, нелюдське чи таке, що принижує 
поводження або покарання. Стаття 3 не має винятків і відповідно до статті 15 
відступ від неї неможливий навіть у випадку суспільної небезпеки, що 
становить загрозу (!) життя нації. 

Держава несе пряму та опосередковану відповідальність за порушення 
статті 3 Конвенції, що зазначається у практиці Суду. Кожна посадова особа та 
орган виступають від імені держави. Держава повинна «зобов‘язати такі особи 
своєю державною волею». Держава повинна запобігати порушенню статті 3 
Конвенції та негайно, неупереджено та ефективно розслідувати випадки такого 
поводження.  

Європейський суд з прав людини вважає, що не всі факти жорстокого 
поводження з особами є такими, що становить порушення статті 3. Для виміру 
жорстокості поводження Суд створив доктрину «мінімального рівня 
жорстокості». Відповідно до цієї доктрини для надання юридичної оцінки 
з‘ясовуються усі обставини справи та аналізуються її учасники: стать, вік, стан 
здоров‘я жертви, фізичний та психологічний афект та ін.  

Суд вважає, що діяння, які раніше класифікувалися як «нелюдське або таке, 
що принижує поводження» як противага «катуванню» можуть класифікуватися 
в майбутньому інакше. Тобто є вірогідність, що між цими поняттями стоятиме 
знак рівності. Вдалим прикладом, який стосується боротьби із тероризмом і 
катування є рішення Суду у справі Ireland v. United Kingdom. Предметом 
розгляду справи були заходи, які Уряд Об‘єднаного Королівства вжив до теро-
ристів. Уряд Ірландії звернувся до Суду з проханням визнати дії силовиків 
Великобританії такими, що порушують положення статті 3 Конвенції. Терорис-
тів піддавали такому: примушували стояти із розведеними в сторони руками й 
ногами; з руками, піднятими над головою; позбавляли їжі, сну; піддавали 
постійному шумовому впливу; натягували на голови чорні каптури. Уряд 
Ірландії вважав, що порушенням статей 5 та 6 Конвенції є специфічне тримання 
під вартою з метою боротьби із тероризмом. Проте Суд постановив, що відступ 
Об‘єднаного Королівства від цих статей для даних цілей був правомірним та 
відповідав статті 15 Конвенції.  

Уявімо, що ми пішли на стадіон подивитися футбольний матч і по вболівати 
за улюблену футбольну команду. Ми сидимо, жуємо попкорн і споглядаємо 
матч. У цей час відбувається затримання спецслужбами підозрілої особи, яка 
нахабно зізнається, що на стадіоні закладено бомбу і до вибуху залишається 15 
хвилин. Ця особа запевняє, що вона нічого не скаже. Апробовані щодо даних 
обставин всі можливі засоби впливу, окрім катування. Що у цьому випадку 
повинна зробити Держава? Піддати катуванню цю особу чи чекати загибелі 
тисяч людей? Як буде вирішено нашу долю на цьому стадіоні, долю наших 
дітей?  

Кожна людина має невід‘ємні природні права, яка зобов‘язана не 
порушувати права інших людей. Терорист, підклавши бомбу, порушує права 
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людей на стадіоні, його ж права (на життя, здоров‘я) жодним чином не були 
порушені. Потрібно застосувати катування до цього злочинця чи чекати поки 
загинуть люди? Що важливіше: життя цього злочинця чи тисяч невинних 
життів, в тому числі дітей!?  

Терористи захопили літак із пасажирами. Він змінив напрям руху та полетів 
до великого міста із населенням в декілька мільйонів. Терористи не подають 
жодних вимог і не відповідають на звернення влади. Що робити у цьому 
випадку? Збити літак і порушити державі статтю 2 Конвенції чи пустити літак в 
повітряний простір кількамільйонного міста?  

З одного боку держава має обов‘язок захищати життя людини (людей) й цей 
обов‘язок покладений на неї Конституцією та міжнародними нормативами, а з 
іншого вона повинна робити все можливе для захисту своїх громадян, 
суспільства. У зв‘язку із цим виникає контроверза можливого конфлікту 
цінностей: з одного боку цінності прав підозрюваного терориста, якщо їх не 
буде попереджено (в даному випадку – знешкоджено бомбу). В теорії й на 
практиці такі контроверзи відомі та вирішуються (наприклад необхідною 
обороною). Так і в запропонованих ситуаціях можливі два підходи: або не 
визнавати контроверзи, або визнати її та, проаналізувавши її з аксіологічної 
точки зору, запропонувати правове вирішення. Зокрема, виходячи з того, що 
держава поважає права іншого на життя, але може застосовувати адекватні 
заходи щодо захисту громади.  

 
СЬОГОДЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Середа Т.М., старший інспектор докторантури та ад‘юнктури НАВС 
 
Сьогодні ситуація докорінно змінилася. По-перше, Україна пов‘язана з 

більшістю країн-кандидатів Європейського Союзу (далі – ЄС) низкою 
міжнародних договорів, які мають виконуватись належним чином. По-друге, 
ідея  адаптації законодавства України   до законодавства ЄС знаходиться у 
центрі уваги політичних діячів України. Найяскравішим прикладом є Послання 
Президента України до Верховної ради України  «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України в 2013 році». В якій зазначено, що продовжується адаптація 
національних технічних регламентів до законодавства ЄС, а також гармонізація 
національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами у 
пріоритетних галузях економіки тощо.  

Що стосується політичного курсу на інтеграцію до ЄС, то одним з 
найголовніших напрямків реалізації є приведення національного законодавств у 
відповідність до законодавства ЄС.  

Звертаємо увагу, що із затвердженням Концепції адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС (далі – Концепція адаптації) визначається як 
процес зближення та поступового приведення законодавства України у 
відповідність до законодавства ЄС.  

Проаналізувавши, Концепцію адаптації, зазначаємо, що метою проведення 
адаптації є:  

 забезпечення відповідності законодавства України зобов‘язанням, що 
випливають з Угоди про партнерство та співробітництво, інших міжнародних 
договорів, що стосується співробітництва України з ЄС;  

 розвиток національного законодавства у напрямі його зближення із 
законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні 
проектів актів законодавства;  

 створення правової бази для інтеграції України до ЄС.  
Отож, щодо сфери здійснення адаптації, то до такої належать всі галузі, 

визначені в Угоді про партнерство та співробітництво, зокрема в ч.2 ст. 51 УПС. 
Але ж зважаючи на те, що адаптація – це поступовий процес, який вимагає 
проведення ряду спланованих та узгоджених між собою дій. Таким чином, на 
сьогоднішній день пріоритетними слід вважати ті сфери нашого законодавства, 
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які регулюють відносини пов‘язані з: підприємницькою діяльність; захистом 
конкуренції; банкрутством; захистом прав інтелектуальної власності; митним 
регулюванням; транспортом і зв‘язком; стандартами і сертифікацією; 
податковою політикою; захистом персональних даних; охороною довкілля; 
трудовим правом; міграційною політикою; інформатизацією.  

Концепція адаптації визначає три окремих етапи планомірного процесу 
адаптації, на кожну з яких досягається певний ступінь відповідальності 
законодавства України законодавству ЄС. Так на першому етапі, перевага 
надавалася:  

розвитку правової політики системи в Україні, яка сприяла досягненню 
стабільності в суспільстві, гарантувала верховенства права, права людини і 
забезпечувалося функціонування ринкової економіки 

приведення законодавства України до  відповідності вимог Угоди про 
партнерство та співробітництво та інших міжнародних договорів, які 
стосувалися співробітництва України з ЄС. 

На другому етапі процес адаптації зосереджується на таких основних 
завданнях (триває в даний час):  

перегляд чинного законодавства України у тих сферах, які визначені в ч.2 
ст. 52 Угоди про партнерство та співробітництво 

правове забезпечення створення вільної торгівлі між Україною та ЄС і 
підготовка до асоційованого члена України в ЄС. 

Третій етап адаптації залежатиме від укладення угоди про асоціативне 
членство України в ЄС та включатиме період підготовки розширеної програми 
гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, метою якої є 
забезпечення інтеграції України до спільного ринку ЄС.  

Отож, як бачимо, то виконання Угоди про партнерство та співробітництво 
передбачає наступний етап української правової реформи в європейському 
напрямку. Відповідно до положень стратегії інтеграції внутрішнє забезпечення 
інтеграційного процесу покладається на вищий, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади  України у співпраці з органами законодавчої влади та 
відповідними органами місцевого самоврядування.  

Отже, можемо зробити висновок, що ключовим елементом успішної 
євроінтеграції України є досягнення певного рівня узгодженості українського 
законодавства із правовими нормами ЄС. Зближення законодавства України із 
сучасною європейською системою права забезпечить розвиток політичної, 
підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, 
економічний розвиток держави в рамках Євросоюзу і сприятиме поступовому 
зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у 
країнах-кандидатах ЄС, а також створить необхідні передумови для отримання 
Україною статусу асоційованого члена ЄС, що є її головним 
зовнішньополітичним пріоритетом. 

Проаналізований стан наближення українського законодавства до 
законодавства Європейського Союзу дозволяє говорити, що Україна, і зокрема 
її система нормотворення, знаходиться на правильному шляху і перебуває у 
постійному розвитку. Це підтверджується як чинними на сьогоднішній день 
нормативними документами, спрямованими на адаптацію законодавства до 
законодавства Європейського Союзу 

 
МІСЦЕ ДЕРЖАВИ І ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
 

Дітлашок Л.О., старший інспектор ВОНДР НАВС 
 
В умовах розвитку державності України, як демократичної європейської 

країни, ключове місце належить формуванню правової системи, в якій одним з 
основних елементів є права людини. У зв'язку з цим актуальною проблемою є 
удосконалення законодавства в напрямі розвитку та становлення інституту 
захисту прав людини як однієї з складових правової держави. Якою б не була 
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держава за своєю природою, який би режим не панував - права та свободи 
людини, її взаємодія з державою завжди мали важливе значення, оскільки без 
урахування цієї взаємодії неможливо було б встановити в суспільстві належний 
порядок, необхідний для пануючої еліти або для виборних демократичних 
інституцій. 

Згідно з положеннями ст. 3 Конституції України держава гарантує людині її 
права, проголошує найвищою цінністю її життя та здоров‘я, честь і гідність, 
недоторканість і безпеку. Наведене положення стисло відтворює зміст 
концептуальних засад преамбули Загальної декларації прав людини, чим власне 
і має обумовлюватись відповідність приписів Конституції України 
міжнародним стандартам прав людини. 

Права і свободи людини і громадянина визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави, що згідно з Конституцією є відповідальною перед людиною 
за свою діяльність. Затвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов'язком держави.  

Конституція є особливим і єдиним законом, з якого бере витоки вся правова 
система держави. Основний Закон України визначає чинні відносини державної 
влади і забезпечення юридичних механізмів її функціонування (верховенство 
закону, система прав і свобод особи та громадянина, взаємовідповідальність 
особи й держави, принцип розподілу влади, правові форми діяльності держави, 
процедурно-процесуальна регламентація діяльності органів державної влади, її 
посадових осіб, контроль за владою тощо). 

Ст. 92 Конституції України містить положення про те, що виключно 
законами України визначаються: права і свободи людини та громадянина, 
гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина; громадянство, 
правосуб'єктність громадян; права корінних народів і національних меншин; 
основи соціального захисту, форми й види пенсійного забезпечення; засади 
регулювання праці й зайнятості; шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, 
батьківства; питання виховання, освіти, культури, охорони здоров'я; проблеми 
екологічної безпеки. 

В цілому система правових гарантій забезпечує захист прав і свобод людини 
і громадянина в Україні, але відповідні норми права, особливо галузевого, є 
дещо розрізненими, часто неузгодженими з відповідними нормами Конституції 
України та іншими законами.  

Права людини – це передусім її природні права, які потрібні для  
нормального існування і розвитку особи, певні невід‘ємні можливості її 
особистої свободи, вільної життєдіяльності в суспільстві. 

Оптимальні правові засоби забезпечення прав людини, їх вироблення та 
ефективне використання є життєво необхідною умовою розвитку 
громадянського суспільства і правової держави. Теоретичний і науково-
практичний зміст поняття «правові засоби забезпечення прав людини» 
обумовлений виділенням особливого виду правових реалій, які розглядають 
правові явища крізь призму їх функціонального призначення. 

Правове регулювання завжди здійснюється за допомогою особистого 
«інструментарію», специфічного, властивого тільки йому, покликаного 
юридично гарантувати досягнення цілей законодавця, що відрізняє його від 
інших форм правового впливу. За допомогою правового регулювання є змога у 
держави видавати юридичні норми, у рамках певних типів, «моделей» 
впорядкування суспільних відносин. Крім того, правове регулювання — це 
цілеспрямована діяльність, в процесі якої задовольняються інтереси і потреби 
особи, вирішуються юридичні конфлікти, колізії, правові спори та ін. Воно має 
бути спрямоване на конкретні життєві ситуації, що потребують вирішення. 

Правове регулювання суспільних відносин пов'язане з реалізацією правових 
засобів, що створюють певні можливості, гарантовані державою і суспільством, 
для задоволення інтересів кожного суб'єкта права, незалежно від позитивних чи 
негативних соціальних тенденцій розвитку суспільства. Існування правових 
засобів не пов'язане з автономним відділенням їх від інших правових явищ, 
існування яких взаємопов'язане і взаємообумовлене. Тобто в правовій системі 
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держави усі правові явища розглядаються з точки зору їх функціонального 
призначення. Якщо це явище претендує на статус правового засобу, головною 
умовою при цьому треба вважати здатність у рамках правового поля стати 
інструментом вирішення поставлених завдань. 

Забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є 
найважливішим питанням політики для усіх держав світової спільноти. Саме 
стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є 
тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої 
держави і суспільства в цілому. 

Отже, можна зробити висновок, що права людини – це здатність 
забезпечити своє нормальне існування, розвиток та задоволення власних 
потреб, у зв‘язку із чим, права та свободи людини і громадянина визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідно до Основного Закону є 
відповідальною перед людиною за свою діяльність.  

 
ДЕМОКРАТІЯ – ЗАСАДНИЧИЙ ПРИНЦИП КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 

 
Осадча В.М., помічник судді Солом‘янського районного суду в місті Києві 

 
Триваючі сьогодні дискусії щодо основоположних принципів 

функціонування конституційного ладу в Україні, доволі часто стосуються 
такого поняття, як «демократія». 

Демократія є політичною системою панування народу, суть якої 
пояснюється вже самим значенням цього слова в грецькій мові. Слово 
«демократія» складається зі слів «demos», народ та «katein», панувати. 
Демократія як панування народу має своєю передумовою свободу окремої 
особи – індивіда, а саме за умови забезпечення рівності кожного індивіда, який 
завдяки законам у своїй соціальній орієнтації від свободи індивіда досягає 
свободи держави шляхом демократичного формування державної волі. 

Відтак мова йде про принцип демократії. Він – як засадничий принцип 
українського основоположного акта – отримав своє втілення у ст.1Конституції 
України. Тут його закріплено як одну з головних характеристик (ознак) нової 
незалежної держави. 

Закладенню конституційного принципу демократії як одного із наріжних 
каменів новітнього конституційного правопорядку в нашій країні передувало 
визнання Україною демократії як цінності, що належить до «спільної 
спадщини» європейських народів, від тоді як наша держава приєдналася до 
Статуту Ради Європи шляхом його ратифікації 31 жовтня 1995 р. Набувши 
статусу повноправного члена цієї міжнародної організації (умови членства в 
якій мають характер юридичних обов‘язків), Україна зобов‘язалась бути 
відданою тим «ідеалам», заради яких і було утворено Раду Європи як якісно 
нове об‘єднання європейських народів – «принципам, які, власне, й становлять 
основу кожної справжньої демократії». 

Демократія полягає у фундаментальному праві обирати владу, 
безпосередньо впливати на владу і на прийняття нею рішень. Для цього 
потрібні механізми постійної та прямої дії, громадського контролю. Тільки тоді 
народ братиме постійну участь в управлінні справами держави та суспільства. 
Адже саме вибори дають змогу, через ухвалу (волю) більшості, далі розвивати 
існуючий суспільний лад в державі або змінювати його.  

Вочевидь той, хто проголосував всупереч з більшістю, більше не є 
підпорядкований власній волі. Гіпотетично, він має підкоритися загальній волі 
суспільного ладу або суперечити їй. Проте, рівність як основна гіпотеза 
демократії засвідчується саме тим, що вільними мають бути не тільки «кращі», 
а якомога більше індивідів. Тоді легше досягти узгодження індивідуальних воль 
та волі державної чим із меншою кількістю інших індивідуальних воль шукати 
згоди, щоб провести зміну чинної державної волі. Ідеал свободи полягає в 
незалежності окремого індивіда від всі інших. Гарантом цієї свободи може бути 
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тільки суспільство, яке забезпечить безпеку індивіда та надасть йому засоби для 
задоволення його потреб. 

Беззаперечно, що питання пов‘язані зі свободою індивідів повинні бути 
прерогативою держави та регулюватися актами загальної волі – законами. 
Проте, право не може вирішувати всіх проблем, пов‘язаних із взаєминами 
людей. Хоча загроза покарання та інші санкції часто бувають ефективними в 
короткочасному плані, в довгостроковому право має ґрунтуватися на 
моральності та особистій зацікавленості. Закони мають претендувати на 
моральну добро якість, тобто на те, щоб бути частиною моралі Вони мають 
формувати моральні переконання. Існування того чи іншого закону може 
переконувати людей в тому, що те, чого він вимагає, є справедливим і 
здійснюється в інтересах людей. У такий спосіб право і моральне переконання 
підтримують одне одного. 

Очевидно, що в ідеї демократії поєднується два постулати, два первісні 
інстинкти суспільного способу життя. Першим із них виступає реакція проти 
примусу, що випливає з суспільного становища, протест проти чужої волі, 
перед якою має схилитися наша власна воля. Інший підказує, що коли ми 
бажаємо лишатися по справжньому рівними, нам таки доводиться поступатися, 
щоб хтось інший панував над нами. 

 
ПРОТИДІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ  

ДИТЯЧОЇ ПОРНОГРАФІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Румянцева-Козовник А.В., ад‘юнкт ХНУВС 
Науковий керівник: д.ю.н., професор, радник ректора ХНУВС Бандурка О.М. 

 
У XXI ст. широкого розвитку набула світова мережа Інтернет, так зване 

«світове павутиння», яке є не тільки засобом зв‘язку, а й невичерпним 
джерелом інформації. Проте слід зазначити, що Інтернет містить в собі й 
негативні сторони. Нині віртуальне середовище використовується як засіб 
поширення дитячої порнографії. 

Порнографія є особливо тяжкою формою сексуальної експлуатації дітей. 
Вона приймає останніми роками усе більш широкі масштаби розповсюдження і 
є грубим порушенням невід‘ємного права дитини на гармонійне виховання і 
розвиток. 

До проблем подолання дитячої порнографії неодноразово зверталися такі 
науковці, як, О.Бут, В.Іващенко, М.Коллінз, І.Лисенко, К. Левченко, 
Н.Плахотнюк, О.Рябчинська, О.Швед та інші, які висловлювали різні 
пропозиції з протидії дитячій порнографії, але  єдиної думки щодо способів 
подолання дитячої порнографії до цього часу не вироблено. 

Значним кроком уперед у цій боротьбі стало прийняття Генеральною 
Асамблеєю ООН Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, 
який стосується торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії. 
Стаття 2 цього протоколу визначає дитячу порнографію як «будь-яке 
зображення будь-якими засобами дитини, яка здійснює реальні або 
змодельовані відверто сексуальні дії, або будь-яке зображення статевих органів 
дитини, головним чином, в сексуальних цілях». Протокол ратифіковано 
Законом України № 716-IV від 3 квітня 2003 р. і, як кожна держава-учасниця 
Протоколу, Україна зобов‘язується забезпечити визнання таких діянь 
кримінальним злочином, незалежно від місця його вчинення (національний чи 
транснаціональний рівень). 

Сорок вісім країн світу домовилися про об'єднання своїх сил в боротьбі 
проти пропаганди дитячої порнографії. Зокрема, ініціативи держав стосуються 
розповсюдження порнографічних відеозаписів і зображень в мережі Інтернет. 

У грудні 2012 року комісар Європейського Союзу по внутрішніх справах 
Сесілія Мальмстрем провела переговори з генеральним прокурором США 
Еріком Холдером з приводу створення Міжнародного альянсу проти 
сексуального насильства над дітьми в інтернеті. 
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Серед країн, які підтримали ініціативу США і Європейського Союзу щодо 
створення Міжнародного альянсу проти сексуального насильства над дітьми в 
інтернеті є Албанія, Австралія, Хорватія, Грузія, Гана, Японія, Нігерія, Сербія, 
Таїланд, Україна та інші. 

Важливу роль у розв'язанні багатьох соціальних завдань відіграють 
неурядові організації. В Україні найактивніше працює в напрямі запобігання 
розповсюдження дитячої порнографії та надання допомоги жертвам таких 
злочинів Міжнародний правозахисний жіночий центр «Ла Страда-Україна».  

Щоб ефективно протистояти та запобігати збільшенню масштабів такого 
жахливого явища як дитяча порнографія в Інтернеті, правозахисний центр «Ла 
Страда-Україна» створив електронну гарячу лінію www.internetbezpeka.org.ua. 
За допомогою цієї лінії кожен громадянин України може повідомити про 
наявність дитячої порнографії в мережі Інтернет. Програмне забезпечення лінії 
створене у відповідності до діючих зразків подібних ліній, що працюють в 
європейських країнах.  

За даними фонду Internet Watch Foundation, Україна посідає 7-ме місце у 
світі за розповсюдженням дитячої порнографії у всесвітній мережі. 

За оцінками МВС України, вітчизняна порноіндустрія приносить залученим 
у неї злочинцям близько 100 млн дол. щорічно доходу, а кожен вкладений долар 
приносить вісім доларів прибутку. На постійній основі в цю діяльність залучено 
12–15 тис. українських дітей, здебільшого безпритульних і дітей з 
неблагополучних сімей. За даними міжнародного правозахисного жіночого 
центру «Ла Страда – Україна», їхній середній вік – від чотирьох до десяти 
років. 

Соціальна нерівність, із якою стикаються діти соціально незахищених 
прошарків суспільства, часто є найголовнішою мотивацією для участі в 
порнозйомках. Психологи вважають: такі діти, страждаючи через занижену 
самооцінку, реалізують себе в порнобізнесі, аби здобути в такий спосіб 
авторитет чи просто «заробити на морозиво». Також найбільш схильні до цього 
діти, що потерпіли від сексуальної агресії з боку батьків чи близьких родичів. 
Хоча й парадоксально, окрему групу ризику становить так звана золота молодь 
— діти заможних українців, які зазвичай живуть при батьках як сироти. До 
участі в порнозйомках їх підштовхує цікавість, а також прагнення 
екстремальних відчуттів. Найчастіше участь таких дітей у порнобізнесі є 
підсвідомою помстою батькам, котрі взаєморозуміння, любов і підтримку 
замінюють дорогими іграшками, одягом, мобільними телефонами, 
комп‘ютерами й іншими розкошами. 

Хвиля дитячої порнографії, яка накрила багато країн, створює ряд досить 
складних, але невідкладних проблем як стосовно боротьби з цим негативним та 
небезпечним явищем, так і з його попередженням, бо з урахуванням розвитку і 
вдосконалення інформаційних та комунікативних каналів проблему цю досить 
важко вирішити тільки в рамках однієї держави, вона потребує зважених та 
скоординованих зусиль світового співтовариства. 

Для протидії цим злочинам міжнародна громадськість закликає діяти 
узгодженими заходами на національному, регіональному і міжнародному 
рівнях, у тому числі й законодавчо, та посилити спостереження за дотриманням 
законності в цій галузі. 

 
ПРАВО ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ  

ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 
Мороз О.М., здобувач кафедри теорії та історії держави і права ЛьвДУВС 

 
Пріоритетним напрямом державного розвитку сучасної України є 

формування громадянського суспільства і демократичної правової держави. 
Суспільство стає громадянським лише тоді, коли в ньому людина визнається 
вищою цінністю, а держава створює умови та виступає гарантом розвитку прав 
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і свобод людини й громадянина. Громадські об‘єднання розглядаються 
державою як інструмент, з допомогою якого можна сформувати міцну 
демократичну державу і реформувати соціальну сферу. 

Відповідно до інституційного розуміння поняття «громадянське 
суспільство», яке є найпоширенішим у правовій теорії, його основою є 
незалежні самоврядні інститути, до яких найчастіше відносять недержавні 
громадські організації. 

Від рівня правового забезпечення функціонування інститутів 
громадянського суспільства, зокрема об‘єднань громадян, залежить з одного 
боку ступінь захищеності прав та свобод людини і громадянина, а з іншого – 
легітимність самої державної влади. Адже вони: постають гарантами 
непорушності особистих прав громадян; є засобом самовираження громадян, їх 
самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів; здійснюють 
ефективний контроль за функціонуванням органів державної влади; дають 
громадянам можливість безпосередньо впливати на процес прийняття важливих 
для суспільства та держави рішень, включаючи і законотворчість. 

Право на свободу об‘єднання (або свободу асоціацій) є невід‘ємним правом 
кожної людини, яке гарантується у ст. 36 Конституції України та 
конкретизується у Законі України «Про громадські об‘єднання». Низку 
загальних гарантій свободи об‘єднання містять міжнародно-правові акти, які 
ратифіковані Верховною Радою України, і, відповідно до ст. 9 Конституції є 
частиною національного законодавства. 

Ст. 20 Загальної декларації прав людини закріплює право людини на 
свободу мирних зборів і асоціацій, забороняючи поряд з цим примушувати її 
вступати до будь-якої асоціації. Деталізацію зазначеного права можна зустріти 
у ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ст. 11 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де зазначається, 
що кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право 
утворювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. 
Реалізація цього права не може бути обмежена, крім випадків, чітко визначених 
законом і які є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах 
державної або громадської безпеки, громадського порядку,охорони здоров‘я та 
моральності населення або захисту прав і свобод інших осіб. 

Визначальним обов‘язком правової держави є невтручання як у реалізацію 
громадянами права на свободу об‘єднання, так і в діяльність самого об‘єднання, 
за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки 
та громадського порядку, охорони здоров‘я населення або захисту прав і свобод 
інших людей (ч.1 ст. 36 Конституції), цимунормовуються межі втручання 
держави в реалізацію права громадян на свободу об‘єднання. Основний Закон 
України (п. 11 ч.1 ст. 92) передбачає, що виключно законами визначаються 
засади утворення і діяльності об‘єднань громадян.  

Обмеження права на свободу об‘єднання, передбачені ч.1 ст. 36 Конституції 
України та ст. 4вказаного Закону. Зокрема, утворення і діяльність громадських 
об‘єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності 
України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне 
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров‘я населення, забороняються. Громадські об'єднання не можуть 
мати воєнізованих формувань. 

Інші обмеження права на свободу об‘єднання, у тому числі на утворення і 
діяльність громадських об‘єднань, можуть бути встановлені виключно законом 
в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров‘я 
населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Громадським об‘єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім 
випадків, передбачених законом. 

Право на свободу об‘єднання слід розуміти як визнані та гарантовані 
Конституцією, законами України та міжнародними правовими актами 
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можливості певної поведінки осіб у сфері формування громадянського 
суспільства, що полягає у добровільній ініціативі об‘єднатись з іншими 
фізичними особами та/або юридичними особами приватного права для 
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Стукалов А.В., здобувач кафедри філософії права та юридичної логіки НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри філософії 
права та юридичної логіки НАВС Павлишин О.В.  

 
Історія розвитку людства свідчить, що культурний прогрес суспільства 

неможливий, якщо людина в процесі переходу від однієї суспільно-історичної 
формації до іншої не отримує розширення обсягу прав і свобод та головне – 
практичного забезпечення їх дотримання та захисту. Виникнення і розвиток 
прав людини мають довгу історію, яка супроводжувалась боротьбою різних 
доктрин (традицій), характерних для тієї чи іншої країни. Незважаючи на 
давність виникнення самої ідеї прав людини, справжнього змісту вони 
набувають лише на основі принципів демократії, свободи, справедливості, 
формальної рівності людини. На такій основі стало можливим формування 
правових держав, однією із найголовніших принципів яких є верховенство 
права загалом і повага до прав людини зокрема, одним із найважливіших видів 
яких є соціальні права. Потреба адекватного захисту соціальних прав людини у 
нашій державі обумовлює актуальність дослідження даної проблеми з позицій 
філософії та теорії права, а також галузевих юридичних дисциплін. Разом із 
тим, досі залишається багато невирішених питань у цій сфері, зокрема, 
понятійний апарат в галузі соціального захисту і забезпечення потребує 
дослідження та вдосконалення з метою досягнення однозначності у вживанні 
юридичних термінів. 

Право на соціальне забезпечення належить до соціальних прав – це одне з 
природних прав людини, яке визнане світовим співтовариством і закріплене в 
основних міжнародно-правових документах. Конституція України у ст. 46 
встановила право громадян на соціальний захист, що охоплює право на 
забезпечення в разі повної, часткової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом. Забезпечення цього права здійснюється як в Україні, так і за кордоном 
за допомогою окремої галузі права – права соціального забезпечення. 

У Конституції йдеться про право на соціальний захист, а не право на 
соціальне забезпечення, але достатньо часто ці поняття ототожнюють або 
визнають соціальне забезпечення складовою частиною соціального захисту 
населення.  Термін «соціальне забезпечення» має не таку вже й давню історію. 
Вперше він був використаний у законодавстві Сполучених Штатів Америки в 
Законі про соціальне забезпечення 1935 року. Пізніше Міжнародна Організація 
Праці (МОП) прийняла цей термін для постійного використання, оцінивши 
його, як простий і доступний для розуміння всіма вираз соціальних сподівань 
людей усього світу, отже, сьогодні у міжнародній практиці для позначення тих 
прав, які передбачені у ст. 46 Конституції, частіше вживається термін 
«соціальне забезпечення». Розуміння терміну «соціальне забезпечення» 
ґрунтується на спеціалізованих нормах міжнародного права, одним із основних 
джерел якого є конвенція Міжнародної організації праці «Про мінімальні 
стандарти соціального забезпечення». Згідно з цією конвенцією до сфери 
соціального забезпечення належить медична допомога, допомога у разі 
безробіття, старості, трудового каліцтва або професійного захворювання, 
інвалідності, втрати годувальника, по вагітності та пологах, сімейна допомога. 

На нашу думку, соціальне забезпечення – поняття, яке має інше смислове 
наповнення, ніж поняття соціальний захист, адже термін «забезпечення» 
означає задоволення когось або чогось у якихось потребах, створення надійних 
умов для здійснення чого-небудь, гарантування того чи іншого. Тобто соціальне 
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забезпечення – це задоволення соціальних потреб населення. Разом із тим, 
захист не передбачає створення чогось нового, а лише збереження існуючого, 
соціальний захист розглядається як сукупність економічних і правових 
гарантій, котрі забезпечують додержання найважливіших соціальних прав 
громадян. Тобто соціальний захист – це збереження існуючого стану особи 
після можливих соціальних ризиків, а не задоволення її соціальних потреб. До 
того ж соціальні потреби з плином часу змінюються і завданням соціальної 
політики є здійснення соціального забезпечення громадян, яке ґрунтується на 
викликах сьогодення, а не лише захист наявних на момент прийняття закону 
потреб громадян. 

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, який 
Україна ратифікувала 19 жовтня 1973 p., визнається право кожної особи на 
соціальне забезпечення. Аналіз ст. 46 Конституції України свідчить, що її 
норми встановлюють саме це право, яке традиційно у міжнародній та 
вітчизняній юридичній практиці позначається спеціальним терміном – право на 
соціальне забезпечення. Водночас в межах соціального захисту ми фіксуємо 
наявність відносин, які регулюються іншими галузями права – трудовим, 
екологічним, адміністративним, фінансовим тощо. Соціальний захист 
застосовується до всіх соціальних прав. 

Навряд чи можна вважати правове регулювання у соціальній сфері 
відповідним міжнародним стандартам, якщо використання термінів не буде 
однозначним і послідовним у всіх нормативно-правових актах, а їхній зміст не 
буде чітко визначено і узгоджено між собою як у межах вітчизняного 
законодавчого масиву, так і нормативних документів міждержавного характеру, 
особливо в контексті підписання нашою державою асоціації з ЄС. 
Підсумовуючи вищенаведене, слід відзначити, що поняття «соціальне 
забезпечення» і «соціальний захист» потрібно розмежовувати та застосовувати 
в законодавстві паралельно як взаємодоповнюючі та взаємопов‘язані категорії. 

 
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  

ТА ГРОМАДЯНИНА В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ 
 

Шамрай І.В., здобувач ДНДІ МВС України 
Науковий керівник: д.ю.н., професор, перший заступник начальника ДНДІ 
МВС України Проценко Т.О. 

 
Механізм забезпечення прав та свобод людини та громадянина визначає 

зміст і перспективи розвитку принципів права в межах моделі громадянського 
суспільства й державності; сприяє пізнанню закономірностей та ефективності 
функціонування інститутів громадянського суспільства; аналізу функцій 
держави, їх відповідності меті світового співтовариства на створення гідного 
рівня життя; виявленню психологічної готовності населення до сприйняття 
гуманітарних цінностей; пошуку ефективних засобів для дотримання, охорони 
й захисту прав індивідів та їх спільностей. Держава повинна дбати про захист 
своїх громадян від можливих порушень їх прав та свобод. Тому дослідження 
проблемних питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина в 
адміністративній діяльності міліції та пошук шляхів їх вирішення на сьогодні 
залишається дуже актуальним. 

Конституція України ст. 68 встановлює обов‘язок кожного неухильно 
додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, 
честь і гідність інших людей. Однак, істотною проблемою на сьогодні є дуже 
незначні міри покарання за деякі види правопорушень прав і свобод людини та 
громадянина. Відсутність у багатьох законах вказівки на санкції саме за 
невиконання (ухилення від виконання) службових обов‘язків щодо 
застосування юридичних засобів охорони прав людини (або невжиття таких 
санкцій навіть тоді, коли їх передбачено у законі та виникли підстави для їх 
застосування) є головними причинами безрезультативності держави. 

Беручи до уваги той факт, що міліція як система органів, яка входить до 
структури Міністерства внутрішніх справ України та відповідно до ст. 7 Закону 
України «Про міліцію» виконує низку функцій, вважаємо, що основною з них є 
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адміністративна. Здійснення цієї функції безпосередньо пов‘язано із 
адміністративною діяльністю. Варто зазначити, що основними напрямами цієї 
діяльності міліції є охорона громадського порядку та забезпечення громадської 
безпеки, забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства, 
проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи, організація 
роботи, пов‘язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху тощо. Крім цього, 
міліція разом з іншими правоохоронними органами покликана привести в дію 
механізм правової охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина, її 
функції багатогранні: від створення безпечних умов реалізації прав і свобод 
людини та громадянина у громадських місцях до захисту від правопорушень та 
посягань на їх права та свободи, із застосуванням примусових заходів. 
Здійснюючи свої обов‘язки, працівники міліції незалежно від посади, 
місцезнаходження і часу в разі звернення до них громадян із заявами чи 
повідомленнями про злочини і пригоди, що загрожують особистій чи 
громадській безпеці, чи в разі безпосереднього виявлення таких випадків, 
зобов‘язані вжити необхідних заходів для попередження і припинення 
правопорушення, врятування людей, надання допомоги особам, що її 
потребують, встановлення і затримання осіб, що скоїли правопорушення, 
забезпечення охорони місця події і повідомлення про пригоду в найближчий 
орган внутрішніх справ. 

Механізм забезпечення міліцією прав і свобод людини та громадянина як 
єдине, цілісне і якісно самостійне явище правової системи являє собою 
комплекс взаємопов‘язаних і взаємодіючих передумов, засобів та умов, які 
створюють належні юридичні та фактичні можливості для повноцінного 
здійснення кожним своїх прав і свобод. 

Потерпілий від сваволі чиновників, у тому числі й міліцейських, повинен 
бути наділений такою сукупністю повноважень, які б дозволяли ефективно 
протистояти необґрунтованому вторгненню у сферу його прав, свобод і 
законних інтересів. У зв‘язку з цим підвищується значення розробок інституту 
захисту прав і свобод людини та громадянина від неправомірних дій органів 
державної влади та їх посадових осіб. 

Удосконалення механізму забезпечення прав та свобод людини потребує 
конкретних дій, а саме: необхідно законодавчо передбачити реєстрацію 
юридично значущих фактів у процесі реалізації адміністративно-юрисдикційної 
діяльності міліції, потрібно вдосконалювати нормативно-правову базу 
адміністративної діяльності міліції, конструювання механізмів забезпечення 
прав і свобод людини у адміністративній діяльності міліції. Конструювання 
моделі інституту забезпечення прав і свобод людини та громадянина неможливе 
без внесення істотних, точніше, принципових коректив до предмета 
адміністративно-правового регулювання. Потрібно надати громадянам право у 
разі обвинувачення у протиправній поведінці ознайомлюватися з текстом 
нормативних актів, порушення яких їм інкримінується, а також право заявляти 
про відвід осіб, об‘єктивності яких у них є сумніви. Адже перевага має 
надаватися визначенню не тільки обов‘язків людини перед державою, а й 
насамперед її прав, за забезпечення реалізації і захист яких держава несе 
відповідальність. 

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що забезпечення 
законності, правопорядку, охорона і захист прав людини та громадянина в 
суспільстві, недопущення порушення простору свободи, визначеного правом, 
для правової держави – це не просто її політико-правові функції, а її головна 
мета держави та всіх її органів, в тому числі й міліції. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Марченко А.А., здобувач кафедри історії держави та права НАВС 
 
З огляду на необхідність приведення українського права у відповідність до 

норм і принципів міжнародного права важливим уявляється вивчення 
європейського правового досвіду та європейської правової доктрини. Одна з 
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проблем, яка досліджується сьогодні, - це джерела й форми права, що особливо 
актуально з урахуванням прийняття Закону України «Про виконання рішень і 
застосування практики Європейського суду з прав людини», в ч. 1 ст. 17 якого 
говориться, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику 
Суду як джерело права. Звідси питання: чи випливає з цього прецедентність 
рішень Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) та як це впливає на 
застосування його практики в Україні? 

Л. Вільдхабер зазначає, що Суд формує певні прецедентні право положення, 
і якщо в майбутньому, розглядаючи справу навіть щодо іншої держави, він 
констатує там аналогічну ситуацію з порушенням права людини, то цілком 
очевидно, що він застосує такий самий підхід, як і в попередній справі. ЄСПЛ 
продовжує пропонувати національним судам напрямок розвитку й еволюції 
захисту прав людини. Він завжди дотримувався своїх прецедентів, за винятком 
випадків, коли існують переконливі причини, що змушують скоригувати 
тлумачення Конвенції 1950 р. у зв‘язку зі змінами соціальних цінностей чи 
повсякденних умов життя. Суд при цьому не тільки додержувався своїх 
прецедентів стосовно постанов, що виносяться проти держав-відповідачів, а й 
визнавав, що однакові мінімальні європейські стандарти повинні дотримуватися 
всіма державами - членами Ради Європи. Це позиція Голови Європейського 
суду з прав людини. Головний юрисконсульт Суду М. Де Сальвіа на науково-
практичній конференції, що відбулась 20-23 квітня 2005 р. в Уральській 
державній юридичній академії (м. Єкатеринбург, РФ), теж охарактеризував 
прецеденти Суду як джерело права. С.В. Шевчук підкреслює, що європейське 
прецедентне право з прав людини служить додатковим джерелом права при 
застосуванні й тлумаченні конституційних норм про права людини, які 
співпадають з основними правами, закріпленими в нормах Конвенції 1950 р. 
Особа, яка звертається до ЄСПЛ не зобов‘язана посилатися на цю Конвенцію в 
національних судах, якщо вона посилається на положення національного 
законодавства аналогічного змісту, як правило, на відповідні конституційні 
норми про основні права та свободи. Правознавець переконує, що прецедентне 
право, створене ЄСПЛ, є обов‘язковим джерелом права України, оскільки 
17 липня 1997 р. був прийнятий Закон України «Про ратифікацію Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 p., Першого протоколу та 
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». У п. 1 цього Закону зазначено, що 
Україна повністю визнає на своїй території дію ст. 46 Конвенції 1950 р. щодо 
визнання обов‘язковою й без укладення спеціальної угоди юрисдикцію ЄСПЛ в 
усіх питаннях, що стосуються тлумачення й застосування Конвенції 1950 р.  

Визнання практики ЄСПЛ джерелом права в Україні, на думку 
С.В. Шевчука, зумовлено також міркуваннями практичної доцільності, 
оскільки, за зауваженням Венеціанської комісії «За демократію через право», за 
умови обмеженості державних ресурсів набагато краще витрачати фінанси на 
проведення необхідних реформ, які допоможуть запобігти порушенням 
Конвенції, аніж сплачувати справедливу сатисфакцію тим особам, які вже 
страждають від таких порушень. 

С.П. Головатий на міжнародній конференції «Вплив практики 
Європейського суду з прав людини на національне конституційне судочинство» 
(14 жовтня 2005 р., м. Київ) наголосив, що використання рішень ЄСПЛ - це 
обов‘язок національних судів, зокрема України. У цьому його підтримав суддя 
М.В. Костицький, на думку якого, ЄСПЛ не є найвищою інстанцією для 
національних судів; його рішення є обов‘язковими для конкретної держави в 
конкретній справі, а не прецедентом для всіх.  

Л.Д. Тимченко вважає, що формулювання ст. 17 згаданого Закону щодо 
використання практики Суду як джерела права не дуже коректне, оскільки цей 
припис Закону дає підстави стверджувати, що ЄСПЛ творить право, що не 
відповідає дійсності. Було б правильнішим говорити, що практика Суду є 
джерелом тлумачення Конвенції 1950 р. 

Девід Харіс зазначає, що завдяки тлумаченню положень Конвенції 
Європейським судом із прав людини концепція справедливого судового 
розгляду зазнавала певних змін, еволюціонувала, і на нинішньому етапі вона 
становить систему елементів, до яких належать: процесуальна рівність (рівність 
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можливостей) сторін; вимога вмотивованості судового рішення; надання 
правової допомоги стороні, яка її потребує і не має змоги самостійно собі її 
забезпечити, якщо це необхідно в інтересах правосуддя. І хоча на перший 
погляд здається, що ЄСПЛ створює обов‘язкові норми, робить це він з огляду 
на Конвенцію 1950 р. Таким чином, рішення ЄСПЛ є джерелом тлумачення 
Конвенції 1950 р. Саме з огляду на це суди України повинні застосовувати 
практику ЄСПЛ. 

 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ 

 
Мартинюк Ю.М., здобувач кафедри конституційного та міжнародного права 
НАВС 
Науковий керівник: д.ю.н., професор, начальник кафедри конституційного та 
міжнародного права НАВС Колодій А.М. 
 

Проблема конституційно-правового статусу біженців є вагомою для 
сьогодення та майбутнього розвитку України, враховуючи стійкі тенденції 
збільшення їх кількості у світі та, зокрема, в Україні. Проголошення України 
незалежною, суверенною державою дало поштовх до значних змін у 
суспільстві.  

Найвідоміші дослідження з міжнародно-правового статусу біженців були 
здійснені здебільшого представниками західної науки міжнародного права. 
Цьому питанню присвячені праці Дж. Вернанта, Л. Горденкера, П. Нобеля, та 
ін. Серед вітчизняних науковців, які досліджували проблему біженців, слід 
назвати Д.В. Іванова, А.Ю. Ястребову, О.І. Піскуна, Ю.М. Тодику, та ін. 

Таким чином, актуальність проблеми міжнародно-правового статусу 
біженця обумовлена, зокрема, наступним. 

По-перше, в українській науці конституційного права немає жодного 
дослідження, у якому б комплексно вивчалося питання міжнародно-правового 
статусу біженця з урахуванням історичних аспектів та сучасних тенденцій його 
розвитку. Тому комплексне дослідження цієї проблеми може заповнити цю 
прогалину. 

По-друге, збільшення чисельності біженців та пов‘язаних з цим явищем 
проблем політичного, економічного, соціального характеру підтверджує 
необхідність в переоцінці та переосмисленні їх правового становища і розробці 
нового підходу до аналізу й вирішення проблеми біженців як на міжнародному, 
так і на регіональному рівнях. 

По-третє, дослідження особливостей правового регулювання міжнародно-
правового статусу біженців та досвіду окремих країн з цього питання, надасть 
змогу удосконалити національне законодавство України про біженців та 
привести його у відповідність з нормами міжнародного права. Слід зазначити, 
що для України проблема біженців досить нова. За колишніх радянських часів 
правової бази щодо захисту біженців, яка б могла слугувати основою при 
розробці українського законодавства зазначеної категорії осіб, практично не 
існувало. Тому існує необхідність у дослідженні міжнародно-правового статусу 
біженців з метою подальшого удосконалення національного законодавства 
України стосовно названої категорії осіб. Вищезазначені чинники визначають 
актуальність обраної теми дисертаційного дослідження та її важливість з точки 
зору як загальної доктрини міжнародного права, так і вітчизняної доктрини. 

Зростанню кількості іноземців на території України сприяє значне 
розширення та збагачення міжнародних зв‘язків. Ці стосунки приймають різні 
форми: зв‘язки окремих трудових колективів, туристичні поїздки, поїздки за 
особистим запрошенням і т. ін. 

Є всі підстави вважати, що кількість осіб, які заявляють про себе як про 
біженців, буде зростати. Цьому сприяє законодавство України. У ст. 26 
Конституції України закріплено, що іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими 
правами і свободами, а також несуть такі самі обов‘язки, як і громадяни 
України. 
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Таким чином, в українському законодавстві є певна кількість нормативних 
документів, що регламентують права й обов‘язки біженців і осіб, які шукають 
притулок. Разом з тим, практика їх реалізації пов‘язана з великими труднощами, 
що обумовлені рядом причин: по-перше, відсутністю матеріальних 
можливостей для реалізації прав біженців, передбачених законом. 
Неспроможність держави захистити права біженців та осіб, які шукають 
притулок, їх честь та гідність викликає вкрай негативні наслідки, оскільки вона 
паралізує законослухняність населення держави, включаючи і біженців, і осіб, 
які шукають притулок. До сьогодні не вирішене питання про створення хоча би 
одного на всю Україну пункту тимчасового розташування біженців. 
Створюється замкнене коло: держава не надає біженцям місць законного 
проживання, але вимагає виконання закону про біженців. 

Іншою причиною труднощів реалізації українського законодавства відносно 
біженців і осіб, які шукають притулок, є відсутність досвіду роботи державних 
органів з такою категорією населення. Це призводить до надто повільної, 
багатомісячної, а іноді й багаторічної підготовки підзаконних актів. Відсутність 
же таких документів створює обстановку правової невизначеності, а це означає, 
що створюється середовище, яке сприяє порушенню прав людини. 

Третьою причиною зазначених проблем є невисокий рівень правової 
культури державних службовців, у тому числі й працівників правоохоронних 
органів. 

Виходячи з цього та враховуючи, що Україна як суб‘єкт міжнародних 
відносин зобов‘язана дотримуватись норм міжнародного права, Декларації прав 
і свобод людини та інших міжнародно-правових актів, необхідно: 

- визначити концепцію національної політики відносно біженців та осіб, які 
шукають притулок на території України; 

- створити загальноукраїнську мережу правових консультаційних пунктів 
для біженців та осіб, які шукають притулок; 

- інформувати всіх іноземців, які прибувають на територію України, про 
правила та місця їх реєстрації в нашій країні, а також про правила перебування 
іноземців і осіб без громадянства в нашій державі. Цю інформацію можна 
підготувати у вигляді пам‘яток; 

- врегулювати нормативно процедуру вилучення та знищення незаконних 
документів, що посвідчують особу, у біженців і осіб, які шукають притулок. Ця 
процедура має носити цивілізований, не принижуючий людську гідність 
характер; 

- органам виконавчої влади організувати роз‘яснювальну і правову 
просвітницьку роботу з керівниками ЗАГСів, управлінь просвіти різних рівнів, 
дитячих дошкільних закладів, шкіл, медичних закладів з питань прав біженців 
та осіб, які шукають притулок; 

- налагодити просвітницьку і виховну роботу з державними службовцями, 
які працюють з іноземцями, спрямовану на недопущення порушень прав 
людини, приниження честі та гідності особистості; 

- налагодити тісну співпрацю з міжнародним співтовариством з метою 
залучення коштів міжнародних організацій та країн-донорів для вирішення цієї 
проблеми. 

Від розв‘язання цих завдань залежить авторитет нашої молодої держави, що 
прагне стати цивілізованою демократичною країною. 

 
ОСНОВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  

В УКРАЇНІ 
 

Кузенко У.М., здобувач кафедри теорії та історії держави і права ЛьвДУВС 
 
У сучасних політико-правових умовах особливої уваги набуває визначення 

основних напрямів і видів діяльності Української держави, в яких 
конкретизується її сутність та призначення. В юридичній науці це питання 
розкривається за допомогою теорії функцій держави і залишається одним з 
найважливіших питань не тільки в теорії, а й практиці державотворення. 



82 

 

Це зумовлено, насамперед, тим, що у функціях проявляється суть держави, 
її соціальне призначення, яке полягає у створенні фонових інститутів 
демократії, завдання яких зводиться забезпечення функціонування такої 
системи контролю над економікою, яка не дозволятиме невеликій частині 
певного суспільства встановити контроль над усією політичною сферою. 

Проблема функцій держави привертає увагу багатьох науковців вже 
тривалий час, що зумовило формулювання різноманітних визначень цього 
поняття. У науковій юридичній літературі категорія «функція держави» 
еволюціонувала. І хоча погляди різних авторів, за всієї спільності їх думок, не 
тотожні, мають свої особливості та розходження, проте, вони зійшлися в 
головному – у розумінні функцій держави як основних напрямів її діяльності, 
що зумовлені її завданнями. 

Через функції держави розкривається соціально-змістовна сутність держави, 
тому функції держави – це основні напрями діяльності держави, які 
розкривають її соціальну сутність і призначення у суспільстві; це основні 
напрями діяльності держави з вирішення основних завдань, що стоять перед 
державою на тому чи іншому етапі її розвитку, і являють собою засіб їх 
реалізації.  

Функції держави характеризуються деякими загальними рисами, які можна 
сформулювала наступним чином: 1) зміст кожної функції держави складається з 
сукупності однорідних аспектів державної діяльності. Подібні сторони 
державної діяльності об‘єднуються в одну функцію виходячи зі специфіки та 
характеру тих суспільних відносин, на які вони здійснюють свій вплив; 2) на 
відміну від функцій державних органів (фінансових, освітніх, прокуратури 
тощо), спеціально призначених для певної діяльності, функції держави 
охоплюють її діяльність загалом; 3) функції держави носять комплексний, 
узагальнений характер. У них втілюється концентрація зусиль держави на 
ключових, життєво важливих напрямах її внутрішньої чи зовнішньої діяльності; 
4) функції держави необхідно відрізняти від видів державної діяльності 
(розслідування кримінальних справ, митний контроль), які можуть 
здійснюватися або спеціально уповноваженими на це органами, або 
структурними підрозділами різних органів держави; 5) функції держави не 
можна ототожнювати з формами та методами їх реалізації. 

Характеризуючи політичну функцію держави, доречно відмітити, що всі 
функції держави носять політичний характер, проте у сфері політичних 
відносин бере участь ціла система політичних інститутів, установ, державних та 
інших органів, через які здійснюється безпосередній вплив державної влади, в 
тому числі забезпечення демократії, тобто реальної влади народу. 

Важливість державної функції в політичній сфері для людини і громадянина 
важко переоцінити, адже її основною метою є забезпечення стабільності 
конституційного ладу, створення умов для повноцінного розвитку та 
функціонування політичної системи суспільства, забезпечення здійснення 
народовладдя і становлення громадянського суспільства в Україні. Діяльність 
держави в політичній сфері є надзвичайно складною і, по суті, є основою для 
ефективної реалізації інших функцій. 

Зважаючи на потребу подальшого глобального розвитку, вагомою є 
проблема відповідальності держави перед особою. У цьому вбачається одна з 
головних гарантій забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Держава 
встановлює механізм власної публічно-правової відповідальності, бере також на 
себе обов‘язок забезпечення можливості її реалізації та доступності для 
громадян. 

Під формами реалізації функції держави слід розуміти специфічні види 
державної діяльності, що полягають у діяльності органів держави, за 
допомогою якої реалізуються її функції. Органи державної влади мають 
забезпечувати дієвий захист прав та свобод людини і громадянина у кожній 
країні. 

Основними формами реалізації політичної функції держави у сфері 
забезпечення та захисту прав і свобод людини в Україні є наступні: 
1) законодавча (нормотворча діяльність, спрямована на створення правової 
основи забезпечення прав та свобод людини і громадянина); 2) виконавча 
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(виконання правових приписів і норм у сфері дотримання прав та свобод 
людини і громадянина); 3) судова (забезпечення та захист прав і свобод людини 
і громадянина у вигляді вирішення правових спорів). 

Для реалізації політичної функції держави у сфері забезпечення та захисту 
прав і свобод людини в Україні, необхідне вирішення важливих завдань, а саме: 
по-перше, формування системи правової безпеки людини із зазначенням умов, 
підстав, гарантій такої безпеки; по-друге, виявлення чинників небезпеки для 
людини і встановлення системи відповідальності; по-третє, формування 
стратегії й політики правової безпеки людини. 

 
ГАРАНТІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА 

СВОБОДУ СЛОВА В УКРАЇНІ 
 

Збирак Т.В., здобувач ДНДІ МВС України 
Науковий керівник: д.ю.н., професор, перший заступник начальника ДНДІ 
МВС України Проценко Т.О. 
 

Особливе місце в механізмі правового забезпечення права громадян на 
свободу слова посідають гарантії. В умовах правової держави гарантії прав і 
свобод людини являють собою сукупність умов та спеціальних правових 
способів і засобів, за допомогою яких забезпечується безперешкодне їх 
здійснення, охорона та захист. Головне призначення правових гарантій полягає 
у створенні необхідних умов для перетворення закріплених у законі прав і 
свобод з можливостей на реальність. Загалом розкриття питань гарантій прав та 
свобод людини залишаються одними із найбільш актуальних. 

Як відомо «гарантія» у перекладі з французького слова (garantie) означає 
поруку, умову, забезпечувати що-небудь. У цьому значенні термін «гарантії» 
вживається в усіх галузях як техніки, науки, так і соціального життя. 

В юридичній літературі існує декілька підходів до визначення поняття 
«гарантія». Цей термін застосовується для позначення способів та засобів, за 
допомогою яких здійснюється забезпечення реалізації тих чи інших умов, 
передбачених законодавством. Крім цього поняття «гарантії» охоплює усю 
сукупність об‘єктивних і суб‘єктивних чинників, спрямованих на практичну 
реалізацію прав і свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або 
належного здійснення. 

За своєю сутністю гарантії правового забезпечення права громадян на 
свободу слова являють собою систему норм, принципів, умов і вимог, що 
забезпечують в своїй сукупності задоволення інтересів громадян, основною 
функцією яких є виконання зобов‘язань державою та іншими суб‘єктами у 
сфері реалізації права особи на свободу слова. Об‘єктом гарантій правового 
забезпечення права громадян на свободу слова постають суспільні відносини, 
пов‘язані з охороною і захистом цього права. Найбільш суттєвими серед 
гарантій права громадян на свободу слова є юридичні гарантії. Ці гарантії, 
будучи забезпеченими засобами правового впливу, створюють фундаментальну 
базу для захищеності суб‘єктивних прав. 

Слід вказати на те, що усю сукупність понять «юридичні гарантії», які були 
розроблені теорією права, умовно можна розділити на три групи. Перша група 
авторів вважають, що юридичні гарантії – це сукупність спеціальних правових 
засобів і способів, за допомогою яких здійснюються, охороняються та 
захищаються права, присікається їх порушення, поновлюються права, що 
зазнали посягання. Друга група науковців переконані, що юридичні гарантії – 
це правові та організаційно-правові засоби і способи, за допомогою яких 
забезпечується здійснення та всебічна охорона суб‘єктивних прав. При цьому 
під поняттям «правових» засобів та способів вони розуміють норми права, а під 
організаційно-правовими – діяльність певних державних органів, громадських 
організацій та їх посадових осіб по забезпеченню права. Третя група авторів 
стверджують, що юридичними гарантіями є правові норми, які визначають 
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специфічні юридичні засоби, здійснення прав, їх охорони та захисту у випадку 
правопорушення. 

Необхідно також сказати, що однією із найбільш суттєвих гарантій права 
громадян на свободу слова є право вимагати від посадових і службових осіб 
вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення ними цього 
права. Важливість даної гарантії випливає із конституційного положення, що 
міститься в ч. 2 ст. 3 Конституції України, відповідно до якого головним 
обов‘язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

Водночас функціональне призначення гарантій правового забезпечення 
права громадян на свободу слова полягає в охороні зазначеного права громадян, 
розуміючи під нею не лише захист від можливих посягань та порушень, а й 
реальне його забезпечення. З огляду на це гарантії права громадян на свободу 
слова можна розглядати як структурний елемент механізму забезпечення 
реалізації цього права громадян та систему норм, принципів, умов, засобів та 
способів, що забезпечують у своїй сукупності його здійснення. 

Далі зазначимо, що гарантіям притаманні такі ознаки як: нормативність, 
доцільність, формальна визначеність, виступають втіленням справедливості, 
системність, моральність, фундаментальність, безперервність дії, значущість, 
універсальність, пріоритетність, індивідуальність дії. 

Багатоманітність факторів, які забезпечують реальність права громадян на 
свободу слова, визначає різноманітність гарантій. Зокрема у юридичній 
літературі класифікують гарантії за такими критеріями: 1) за практичним 
спрямуванням на загальні та спеціальні гарантії; 2) за ступенем поширеності 
поділяються на: національні (внутрішньодержавні) та міжнародні; 3) за змістом 
розрізняють гарантії: а) контрольні, що забезпечують можливість виявити 
порушення права особи та підвищити ефективність поновлення порушених 
інтересів; б) процедурні, які визначають порядок, способи, умови впровадження 
норм матеріального характеру шляхом чіткого визначення та дотримання 
процедури їх реалізації; в) організаційно-технічні, що забезпечують реалізацію 
правового статусу шляхом використання засобів техніки та зв‘язку. 

На підставі викладеного, гарантії забезпечення права громадян на свободу 
слова – це система умов і засобів, що забезпечують у сукупності його 
реалізацію. Забезпечення права громадян на свободу слова передбачає 
створення державою таких умов, за яких його реалізація є безперешкодною й 
максимально ефективною, охорона здійснюється з метою запобігання 
найменшій можливості порушення цього права, а захист від вчиненого 
порушення сприяє відновленню вказаного права громадян та притягнення 
винних осіб до відповідальності. 

 
МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ: ВИЯВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ЧИ 

ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НАТОВПОМ 
 

Гусак Т.П., аспірант Національного педагогічного університету імені Михайла 
Драгоманова 
Науковий керівник: д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник відділу 
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і 
права імені В.М. Корецького НАН України Кваша О.О. 

 
Становлення української державності супроводжується рядом ментальних 

змін, які обумовлюються політичними, соціальними, економічними, 
психологічними, поведінковими та іншими проблемами, що, в свою чергу, 
призводить до масових протестів дорослого населення та молоді. Такі протести 
часто носять протиправний характер. Крім того, суспільна небезпечність 
злочинів проти громадського порядку, що вчиняються натовпом,полягає у 
тому,що шкода,заподіяна порушниками закону, може бути нанесена не тільки 
об‘єкту посягання, а й стороннім (третім) особам.  

Натовп у формі злочинної неорганізованої групи у ретроспективному 
аналізі має ряд особливостей. Перші спроби його охарактеризувати, а також 



85 

 

виявити причини такої форми порушень громадського порядку були здійснені 
ще на рубежі XIX-XX століть. Так, у своїх працях Г. Лебон описував натовп як 
безликий та аморфний. Вчений наголошував про те, що коли особа знаходиться 
в натовпі,в атмосфері хаосу, адекватне сприйняття ситуації може бути 
поглинене колективним духом, який заражає і  тим самим підсвідомо зменшує 
відповідальність кожної особи. Тому існує досить висока ймовірність того, що 
особи, які не були причетні до протиправних дій, можуть скоювати злочини 
разом з натовпом, не передбачаючи потенційних наслідків, оскільки будуть 
думати, що за скоєне буде відповідати натовп, а не кожна особа. З. Фрейд писав 
про порушення громадського порядку натовпом як результат скупчення людей, 
що скоюють вчинки, які мають неосмислене підґрунтя, а засновані на 
інстинктивному прийнятті рішень. 

У другій половині ХХ століття виникла полеміка між науковцями щодо 
природи виникнення порушень громадського порядку. Можна виокремити дві 
основні позиції. Одні вчені вважають, що заворушення − це раціональні 
відповіді(реакція) громадян на певні соціальні негаразди, що є нормальним, 
оскільки таким чином народ висловлює свою громадянську позицію. Однак такі 
діяння об‘єднання великої кількості людей, що мають безпосередній контакт 
між собою та майже ідентично реагують на певні стимули, за певних умов 
здатні трансформуватися у дії, що спричинюють шкоду охоронюваним 
кримінальним законом соціальним цінностям. І такі злочинні дії передбачені 
насамперед статтями КК України – 293 «Групове порушення громадського 
порядку», 294 «Масові заворушення». 

Інші вчені, зокрема С. Петров,розглядають натовп як елемент групового 
порушення громадського порядку, що має ряд особливостей, соціально-
психологічних феноменів, які виникають у ньому. Аналіз наукових праць інших 
вчених дозволяє нам систематизувати аргументи на користь підтвердження 
його позиції. По-перше, це підвищена сугестивність людей. Поведінка натовпу 
здійснює сильний вплив як на поведінку окремих її учасників, так і на реакцію 
державних органів. Люди вірять у будь-яку інформацію, їх критичність в 
оцінках різко падає. Логіка, здоровий глузд, передбачення наслідків, совість, 
страх виявляються пригніченими, поведінка людей підпорядковується імпульсу 
«бути як усі» (явище конформізму). По-друге, у натовпі людина втрачає свою 
індивідуальність, в масі людей вона деперсоналізуєтся, її інтелектуальний 
рівень знижується. Натовп забезпечує анонімність, тим самим особиста 
відповідальність кожного перекладається на натовп в цілому, тобто 
створюється враження , що її учасник ні за що не відповідає. По-третє, 
байдужість і навіть жорстокість натовпу. Відомий ефект Латейна, названий за 
іменем дослідника, який вперше його описав. Чим більше людей знаходяться 
поруч, тим більш ймовірно, що кожен з них думає, що хтось інший надасть 
допомогу (і як результат ніхто не допомагає). По-четверте, лідерство. Натовп 
готовий піти за будь-якою людиною, яка дає владним тоном чіткі 
розпорядження. Досвідчений агітатор може підштовхнути натовп до 
насильства, перетворити групу скривджених людей в агресивне, мстиве 
збіговисько. По-п'яте, паніка. Вона виникає, коли натовп відчуває близькість 
небезпеки, а єдиний порятунок – втеча. 

Здійснене узагальнення особливостей натовпу при виникненні 
криміногенних ситуацій порушення громадського порядку дозволили зробити 
висновки. Загалом заворушення можна вважати раціональними відповідями на 
певні соціальні негаразди, що є нормальним, оскільки таким чином народ 
висловлює свою громадянську позицію. На думку В.П.Горбатенко 
громадянська позиція пов‘язана з почуттям гордості за свою країну, її традиції, 
звичаї,символи, з повагою до прав та обов‘язків громадянина, до конституції, 
держави. Однак такі діяння об‘єднання великої кількості людей, що мають 
безпосередній контакт між собою та майже ідентично реагують на певні 
стимули, за певних умов здатні трансформуватися у дії, що спричинюють 
шкоду охоронюваним кримінальним законом соціальним цінностям. І такі 
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злочинні дії передбачені насамперед статтями КК України – 293 «Групове 
порушення громадського порядку», 294 «Масові заворушення». 

 
ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ 

 
Григоренко І.А., ад‘юнкт кафедри теорії держави та права НАВС 

 
Набуття Україною статусу демократичної правової держави зумовлює 

пріоритет охорони прав, свобод та законних інтересів громадян. Відтак, 
особливого соціального значення набуває правоохоронна система держави, яка 
охоплює всю сукупність державно-правових засобів, способів і гарантій, що 
забезпечують охорону й захист людини та громадянина від протиправних діянь 
(об‘єкти й мету охорони права; суб‘єктів охорони права; правоохоронну 
діяльність). 

Зміст і напрями діяльності правоохоронної системи в різних типах держав 
відрізняються. Досить наочним прикладом цього твердження є порівняння 
правоохоронних систем демократичних і недемократичних держав. Отже, 
одним з головних елементів правоохоронної системи вважається правоохоронна 
діяльність. 

Правоохоронна діяльність як явище правової дійсності виникла одночасно з 
виникненням права та держави, однак свого концептуального оформлення вона 
набуває лише у другій половині двадцятого століття. З розвитком суспільства 
трансформувався й зміст функції охорони права, а отже, змінювались і самі 
визначення поняття правоохоронної діяльності, називалися неоднакові її 
ознаки.  

Науковий підхід як до правової системи загалом, так і при визначенні 
поняття правоохоронної діяльності передбачає звернення до історичного 
минулого. Питання правового регулювання й ефективності діяльності 
правоохоронних органів привертали увагу відомих вчених-правників, зокрема, 
С.С. Алексєєва, М.Е. Андріанова, О.Г. Братка, В.І. Гоймана, В.В. Лазарева, 
І.С. Самощенка, С.В. Вікторського, В.П. Даневського, В.М. Духовського, 
О.Ф. Кістяківського, А.Ф. Коні, В.А. Ліновського, П.І. Люблінського, 
В.Л. Случевського, М.І. Стояновського, І.Я. Фойницького. 

Наукові дослідження з проблем створення й розвитку правоохоронних 
органів за радянських часів проведено переважно в контексті вимог часу, які 
переважно полягали у висвітленні позитивних досягнень правової політики 
держави і передової ролі у цьому політичних сил, ніж детального дослідження 
правових засад та організації правоохоронної системи. 

Огляд законодавства СРСР та УРСР дає підстави стверджувати, що 
питанню правоохоронної діяльності, зокрема її загальних засад, дефініції не 
приділялось належної уваги на нормотворчому рівні. До того ж, як вказує 
В.А. Моршинін, термін «правоохоронні органи» вперше вжитий у Постанові 
ЦК КПРС «Про покращення роботи з охорони правопорядку й поділення 
боротьби з правопорушеннями» (1979 р.) та в Законі СРСР «Про прокуратуру 
в СРСР» (1979 р.), а вже згодом у законодавстві з‘явились похідні від 
«правоохоронних органів» терміни: «правоохоронна діяльність», «діяльність 
правоохоронних органів», «система правоохоронних органів», «механізм 
системи правоохоронних органів» та ін. Однак, усі ці терміни вживалися 
непослідовно, не було спроб використання системного підходу до вирішення 
питання нормативного закріплення правоохоронної діяльності, системи 
правоохоронних органів тощо. 

З набуттям Україною незалежності науковий інтерес до проблем 
історичного розвитку правоохоронних органів помітно підвищився. Водночас 
ситуація на законодавчому рівні не зазнала суттєвих змін. Закон України «Про 
державний захист працівників суду та правоохоронних органів», у якому 
вперше зроблено спробу навести перелік правоохоронних органів держави, не 
вирішив концептуально проблему законодавчого унормування засад 
правоохоронної діяльності. Шляхи реформування правоохоронних органів у 
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незалежній державі схвалено Концепцією судово-правової реформи в Україні, 
прийнятою Верховною Радою України 28 квітня 1992 р., та закріплено 
Конституцією України 1996 р., положення якої дали поштовх для 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

З ухваленням у 1996 р. Конституції України, що передбачала суттєві зміни 
у структурі правоохоронних органів, зокрема стосовно розподілу повноважень 
прокуратури та суду в питаннях, пов‘язаних з обмеженням прав і свобод 
громадян, прийняттям у 2001 р. Кримінального кодексу України, безсумнівною 
очевидністю стало оновлення положень кримінального процесуального 
законодавства (адже з часу прийняття КПК 1960 р. зазнав різних змін і 
доповнень понад 200 разів). Більшість таких новацій відбулося за роки 
незалежності. У рамках так званої «малої судової реформи» (2001−2003 рр.) до 
законодавства внесено низку істотних змін, зокрема щодо системи судоустрою, 
кримінального судочинства, статусу та повноважень окремих правоохоронних 
органів. Хоча й залишились невирішеними питання дефініції правоохоронної 
діяльності, визначення її принципів, функцій тощо. 

Суб‘єкти правотворчості непослідовно й суперечливо підходили до 
вирішення зазначених питань. Згадаймо лише прийняті 2003 р. закони України 
«Про основи національної безпеки України» та «Про демократичний цивільний 
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», у 
яких містяться досить суперечливі неузгоджені визначення правоохоронних 
органів. 

Стратегічні напрями удосконалення положень кримінального 
процесуального законодавства як складових системи кримінальної юстиції 
сформульовані в Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, 
затвердженої Указом Президента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. «Про хід реформування 
системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 8 квітня 2008 р. 
№ 311/2008.  

Щодо наукових досліджень із питань правоохорони, то радянська правова 
доктрина саме поняття правоохоронної діяльності почала виділяти серед інших 
форм діяльності лише із середини 50-х років XX ст. [3, с. 25]. 

Вирішення проблеми визначення правоохоронної діяльності, з‘ясування 
її сутності, встановлення системи правоохоронних органів відбувається, 
в основному, у межах навчальної дисципліни «Організація судових та 
правоохоронних органів», и займаються цими питаннями переважно науковці 
певної сфери юридичних наук, наприклад, кримінального процесу, 
кримінального права тощо. 

На відміну від країн романо-германської правової сім‘ї, у якій категорія 
«правоохоронна діяльність» має чітку наукову основу, у правовій доктрині 
України поняття «правоохоронна діяльність» не визначено, що ускладнює 
розв‘язання багатьох теоретичних і прикладних завдань. Важливість 
правоохоронної діяльності визначається її метою, яка полягає в охороні прав та 
свобод людини й громадянина, громадського порядку, забезпеченні громадської 
безпеки. підтриманні правопорядку. Ця мета реалізується в завданнях та 
функціях, що покладаються суспільством та державою на цей вид діяльності. 
На основі проведеного порівняльного аналізу та узагальнення поглядів учених 
запропоновано визначення правоохоронної діяльності як різновиду правової 
діяльності, що здійснюється з метою охорони прав і свобод людини та 
громадянина, інтересів громадянського суспільства та держави спеціально 
уповноваженими на те суб‘єктами шляхом застосування юридичних заходів 
впливу в порядку та в межах, закріплених законом. 

 
ЗАХИСТ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ НА ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Заєць І.С., ад‘юнкт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
НАВС 

 
Важливим напрямом для забезпечення державою недоторканості життя, 

здоров`я, майна своїх громадян є запобігання злочинності у всіх її проявах, в 
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тому числі й перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Цей 
процес є дуже складним і комплексним. В ньому мають приймати участь всі 
органи трьох гілок державної влади і місцевого самоврядування усіх рівнів. 

На думку опитаних журналістів, з метою запобігання злочинів щодо 
журналістів, перш за все, необхідним є комплексне вирішення вказаної 
проблеми (74%), яке включає посилення профілактичної роботи 
правоохоронних органів, підвищення рівня усвідомлення дієвості спеціальних 
громадських організацій, покращення правової бази. 

Не викликає сумнівів твердження О.О. Білоусової про те, що система 
заходів запобігання злочинності носить комплексний характер, охоплює всі 
необхідні напрями запобіжної і профілактичної діяльності в масштабі країни, а 
їхня деталізація повинна бути проведена на регіональному і локальному рівнях, 
а також залежно від специфіки об‘єкта і предмета протидії. 

До загально-соціальних заходів ми відносимо такий комплекс заходів, який 
спрямований на стабілізацію соціально-економічної ситуації в державі: як-то 
оздоровлення економіки, упорядковування відносин між суб‘єктами 
господарювання, які функціонують у сфері економічної діяльності, 
забезпечення економічної й правової захищеності громадян, організацій й 
ефективного функціонування всіх механізмів ринку. Означені заходи повинні 
мати довгостроковий характер і визначати основні напрями контролю за 
злочинністю в цілому і, зокрема, у сфері запобігання перешкоджання законній 
професійній діяльності журналістів. 

Реалізація загально-соціальних заходів запобігання перешкоджанню 
законній професійній діяльності журналістівспрямована на вдосконалення всієї 
системи відносин у суспільстві. Це пояснюється тим, що комплексний характер 
запобігання злочинності найбільш яскраво проявляється саме на загально-
соціальному рівні. Отже, ефективність системи загально-соціального 
запобігання залежить від того, що виникає поєднання різних за змістом заходів, 
а це, в свою чергу, призводить до їх взаємодоповнення та додає 
результативності всій профілактичній діяльності.  

Як слушно зазначає Т.О. Приступенко, держава повинна знайти спосіб 
захищати журналістів, які володіють інформацією, небезпечною для їхнього 
життя, а громадян - від посягань мас-медіа на їхню честь і гідність. Переважна 
більшість опитаних журналістів (76%) щодо проблеми перешкоджання їх 
законній професійній діяльності, висловили переконання про можливість 
запобігання вчинення злочину, передбаченого ст. 171 КК України. 

Як свідчать результати опитування слідчих прокуратури, найбільш дієвим 
при вирішенні конфліктів за участю журналістів співробітниками 
правоохоронних органів є вплив на осіб, які вчинюють тиск на журналістів 
(31%), 11% респондентів вважають ефективним вплив на журналістів-жертв 
перешкоджання, і більшість з них переконані у дієвості методів посередництва 
(58%). 

Отже, професія журналіста входить до найбільш небезпечних. Часто, в силу 
особливостей своєї професії, вони виконують свої безпосередні обов‘язки в 
умовах підвищеного ризику та небезпеки. 

Питання правового регулювання діяльності щодо запобігання законній 
професійній діяльності журналістів є дуже важливим з огляду на деякі конкретні 
обставини. Передусім, вжиття запобіжних заходів нерідко поєднане із 
застосуванням певних обмежень до особи, наприклад тієї, яка чинить тиск на 
представника ЗМІ. Інколи за необхідності та наявності підстав до особи має засто-
совуватися примус, застереження. Заходи запобігання не можуть пригнічувати 
людину, принижувати її честь та гідність. З іншого боку, має бути 
регламентований обов‘язок здійснення запобіжної діяльності. Все наведене 
свідчить про необхідність її правової регламентації. 

Право журналіста на безпеку має конституційний характер. У ст. 3 
Конституції України [3] прямо зазначається, що людина, її життя і здоров‘я, 
честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
напрямки діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
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обов‘язком держави. У ст. 27 Основного Закону записано: «Кожна людина має 
невід‘ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 
Обов‘язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє 
життя і здоров‘я, життя і здоров‘я інших людей від протиправних посягань». 

Цими нормами встановлено, що людина ні перед ким не є юридично 
зобов‘язаною своїм народженням та життям, що порушення її фізичної 
цілісності не може бути обумовлено ні суспільними, ні державними, ні 
службовими, ні етичними, ні релігійними або будь-якими іншими цілями чи 
інтересами. Життя людини визначається найвищою соціальною цінністю, рівно 
важливою і для особи, і для суспільства, оскільки від реального забезпечення 
цього права залежить не тільки існування окремих людей, але також і розвиток 
суспільства в цілому. Будь-яка організація, будучи суб‘єктом певної діяльності, 
працює тільки тоді надійно, якщо нею передбачена та дотримується необхідна 
система запобіжних заходів, і в першу чергу - заходів безпеки своїх членів. Це 
певною мірою відноситься і до безпеки журналістів, як представників ЗМІ. 
Відтак, журналісти, як і всі громадяни України, мають конституційне право на 
охорону та захист життя і здоров‘я, у тому числі і в процесі трудової діяльності. 
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СЕКЦІЯ 2: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС  

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

У СВІТЛІ НЕОБХІДНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Сергєєв І.С., к.ю.н., доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС  
 

У зв'язку з набуттям Україною незалежності перед нашою державою 
постала непроста і складна  проблема щодо вирішення питання правого  
регулювання  міграційних  процесів і ,поряд з цим,додержання прав людини. 
Проте і досі недосконалість організаційно-правових  форм і методів державного 
регулювання боротьби з нелегальною міграцією робить можливим незаконне  і  
неконтрольоване переміщення мігрантів територію України. Цілком 
очевидно,що інтеграція до  європейського співтовариства спонукає нашу 
державу імплементувати до національного законодавства  і адміністративної 
практики визнані міжнародно-правові норми та стандарти з питань додержання 
прав людини і регулювання міграційних процесів, адже аналіз міграцій свідчить 
про те, що Україна  з держави транзиту нелегальних мігрантів, які здебільшого 
прямували далі на Захід, перетворилась на країну , де вони стали  
накопичуватися і  основними причинами такої ситуації є: по-перше - це так 
звана «прозорість» східних кордонів і , по-друге ,- посилення заходів  
імміграційного контролю та протидії нелегальній міграції  країнами Західної 
Європи. Проте, не тільки Західної  Європи, як свідчить недавній досвід Росії 
недалекоглядність  міграційної політики та  невміння  розумно поєднати 
інтереси  суспільства і права  людини  призводить до катастрофічних наслідків 
у соціальній політиці та внутрішній безпеці держави, а надії деяких російських 
управлінців на те,що   вказана проблема може бути якось вирішена шляхом 
створення так званих «чайна-таунів» для мігрантів , на наш погляд, не дуже 
переконлива і,  враховуючи звичну, з недавніх часів,тенденцію до  вирішення 
нагальних  проблем найбільш радикальними засобами, неможна не зважати на 
збільшення потоку нелегальних мігрантів саме  до України. 

Специфічність   контингенту мігрантів, а це у своїй більшості вихідці з 
азіатських країн.  перешкоджає  їхній інтеграції в європейський  спосіб життя і 
створює загрозу для соціально-економічного розвитку суспільства.  Досвід 
країн Європи  показав, що недосконала державна міграційна політика може і 
вже призводить  до зростання популярності релігійно-націоналістичних рухів  і 
груп , а то й партій екстремального спрямування, а сьогоднішні заяви їхніх 
лідерів про те, що вони  «нейтральні» до  українського суспільства, навряд чи 
серйозно сприймаються ними самими . Проте,  у такому аспекті  боротьба  з 
нелегальною міграцією  чомусь  ще не стала  об‘єктом   належної уваги  як 
органів влади, так і науковців і навіть правозахисників . Не можна також 
забувати і про те, що  поява значної кількості нелегальних мігрантів, практично 
неврахованих при розробці національних соціально-економічних програм, 
призведе до  перерозподілу  певної частини соціальних благ, які фінансуються  
державою, а  отже, і недоотримання  їх  громадянами, на яких вони були 
розраховані. Так, за даними деяких джерел тільки  прямі  втрати для бюджету 
від перебування одного нелегального мігранта в Україні протягом року  
становлять близько 1000 дол. США. 

На наш погляд  додержанню прав людини і  оптимізації державної 
міграційної політики  сприяло б: 

- розроблення та прийняття  Концепції державної політики України щодо 
адміністративно-правового регулювання міграційних процесів і саме  з 
урахуванням прав людини і національних інтересів, де мало б бути передбачено 
значне удосконалення законодавства  зокрема щодо свободи пересування 
мігрантів територією України , в тому числі і закріплення  норм, пов'язаних з 
певними обмеженнями вільного вибору місця працевлаштування іноземних 
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громадян через необхідність забезпечення рівномірності розташування 
виробничих сил на території України ; 

- формування єдиного банку даних на всіх іноземних громадян, які 
прибувають  в Україну але не залишають її у встановлений термін; 

- впровадження не тільки адміністративно-фінансових але й , в окремих 
випадках( наприклад при  повторних  умисних порушеннях ), можливо більш 
радикальних  санкцій, що можуть бути  застосовані  до авіаперевізників та 
інших транспортних організацій,  які перевозять іноземців та  осіб без 
громадянства в Україну; до  всіх без винятків  працедавців,  які  незаконно  
працевлаштовують іноземців та осіб без громадянства ( до речі  у Москві 
останнім часом  порушено біля 600 справ проти таких працедавців) , а також  
фізичних і юридичних осіб,  які сприяють незаконному в'їзду а також проїзду  
іноземців та осіб без громадянства по  Україні,або які  не  забезпечили  виїзд з 
країни в установлені терміни іноземців,  які прибули в Україну за їх 
запрошеннями ; 

- потребує  уваги і вивчення  питань щодо можливого   встановлення  
податків  при в‘їзді  іноземців, а також  їх обов‘язкового страхування, а , 
загалом, створення умов, за яких їм було б економічно невигідно залишатися в 
Україні на нелегальному становищі.  

 
РЕФОРМУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

У СВІТЛІ НЕОБХІДНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Грянка Г.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС  

 
Аналіз сучасного стану переконливо свідчить про наявні проблеми та 

необхідність суттєвого реформування органів виконавчої влади в Україні. 
Позитивні результати ще не набули тієї критичної маси, яка б дала змогу 
досягти якісного, ефективного та результативного перелому у функціонуванні 
системи публічного управління, більш повного забезпечення потреб прав 
людини, значного підвищення їх життєвого рівня. Недостатнє правове 
забезпечення, законодавча невизначеність щодо відповідальності органів 
державної влади та їх посадових осіб, відсутність механізму взаємодії та 
колективної роботи, відсутність ефективних управлінських інноваційних 
технологій, недостатнє фінансове забезпечення, слабка інформованість 
населення – це ще не весь перелік проблем, що заважають створити ефективне 
публічне управління. 

Реформування публічного управління притаманне будь-якій бюрократичній 
системі схильність до самовідтворення породили надмірну 
багатофункціональність органів виконавчої влади. Недостатній розподіл 
функцій у цій системі та відсутність чіткого зв‘язку між ними досить часто 
провокували внутрішній конфлікт інтересів у діяльності багатьох органів 
виконавчої влади, що відображалось у перевищенні обсягу державного 
контролю у сфері своєї діяльності над його доцільністю та ускладненні 
адміністративних послуг. Діяльність цих адміністративних структур у сфері 
суспільних відносин зводилася до видачі дозволів і накладення штрафів за 
невиконання правил, що встановлювалися. 

Необхідність ефективного вирішення завдань, що стоять перед виконавчою 
гілкою влади на сучасному етапі державного будівництва України, свідчить про 
своєчасність звернення до проблеми наукового дослідження функцій органів 
виконавчої влади та пошуку шляхів їх оптимізації. Для з‘ясування причин, чому 
окремі існуючі структури виконавчої влади неадекватно наділені 
управлінськими функціями, а також для теоретичного осмислення шляхів їх 
оптимізації необхідно дослідити організаційний потенціал функціонального 
навантаження виконавчої гілки влади та її окремих органів. Функціональний 
аспект проблеми є дуже важливим, оскільки в ньому зосереджено найбільше 
потенційних можливостей оптимізації виконавчої влади. 

Існуюча в Україні модель виконавчої влади є складним суперечливим 
явищем із багатьма бюрократичними деформаціями, недоліками, слабкими 
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сторонами. Апарат державного управління виявився нездатним забезпечувати 
суспільні реформи. Адміністративні структури та процедури не відповідають 
потребам суспільства, не сприяють здійсненню соціально-економічних реформ. 
Суспільство не задоволене малою ефективністю уряду та органів виконавчої 
влади, низькою якістю управлінських послуг, повільністю та нерівномірністю 
перетворень. Результатом таких украй негативних тенденцій є втрата довіри до 
органів державної влади, політична і соціальна напруженість в суспільстві. 
Українська держава втрачає позитивний імідж як серед своїх громадян, так і в 
цілому у світі. Такий стан у системі органів виконавчої влади створює 
обстановку невизначеності, невпевненості, дезорганізує її роботу та є чинником 
політичної нестабільності. 

Оптимізація центральних органів виконавчої влади – процес приведення їх 
до стану, який давав би їм можливість найбільш ефективно виконувати свої 
завдання, функції, зокрема надавати адміністративні послуги громадянам. 

Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» визначено 
кількість міністерств, центральних органів виконавчої влади, центральних 
органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України. Тим 
самим розпочато активну фазу адміністративної реформи і виділено що 
міністерство України входить до системи органів виконавчої влади і є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та 
забезпеченні реалізації державної політики в одній чи кількох сферах. 
Основним завданням міністерства є формування та реалізація державної 
політики у визначеній Президентом України сфері. Міністерства забезпечують 
необхідне нормативно-правове регулювання через видання власних актів, 
визначають пріоритетні напрями розвитку, постійно інформують і надають 
роз‘яснення громадянам щодо здійснення державної політики, узагальнюють 
практику застосування законодавства, розробляють пропозиції щодо його 
вдосконалення. Метою такого реформування є необхідність максимально 
оздоровити держапарат, підняти його ефективність незалежно від персоналій, 
які очолюють те чи інше міністерство, агентство, службу або інспекцію, 
позбавивши його від чинників, що породжували корупцію, зловживання, 
неефективність. 

Реформування державного управління має перетворювати систему 
центральних органів виконавчої влади на керований механізм із чітким 
розподілом повноважень та відповідальності, оптимізований за змістом і 
переліком державних функцій, кількістю державних службовців і зорієнтований 
на задоволення потреб суспільства і громадян. Саме такий необхідний 
інструментарій має застосовуватися за призначенням і на довгострокову 
перспективу. Він здатний підвищити ефективність державного управління та 
суттєво зменшити використання коштів державного бюджету на утримання 
державного апарату. 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У ГАЛУЗІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Галай А.О., к.ю.н., доцент, керівник навчально-тренінгового центру юридичної 
клінічної освіти ННІПФПМГБВВ НАВС 

 
У здійсненні та захисті прав людини і громадянина, розбудові правової 

держави важливу роль відіграють громадські організації - особливо ті з них, 
котрі «спеціалізуються» саме на діяльності з прав людини. Характеризуючи 
різні юридично спрямовані непідприємницькі громадські організації у сфері 
забезпечення та захисту прав людини, головної уваги заслуговує їх найбільш 
поширений та відомий вид - правозахисні організації. 

Правозахисні організації - це особливий вид громадських організацій, 
діяльність яких спрямована на захист прав і свобод людини, контроль за їхнім 
дотриманням державою, її органами і посадовими особами. Термін 
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«правозахисна організація» застосовується у практиці України, однак його 
законодавче регулювання відсутнє. Це є звичайна громадська організація, яка 
діє на підставі статуту та Закону «Про громадські об'єднання», але має свої 
особливі види статутної діяльності. 

Слід враховувати, чи захист прав здійснюється як основне статутне 
завдання. Правозахисні громадські організації не повинні займатися 
безпосередньою політичною діяльністю, тобто необхідно розмежувати на 
законодавчому рівні політичну і правозахисну діяльність недержавних 
організацій як різну за спрямованістю та організаційними гарантіями. 
Предметом впливу правозахисних організацій є державна політика в галузі прав 
людини, рішення, дії (бездіяльність) державних органів та їх посадових осіб, у 
результаті яких порушуються права і свободи людини, або створюються 
перешкоди для здійснення людиною своїх прав і свобод, або людина незаконно 
залучається до виконання яких-небудь обов'язків або незаконно притягається до 
відповідальності. 

Правозахисна діяльність громадських організацій може здійснюватись щодо 
усіх прав і свобод, задоволення різноманітних суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів людини і 
громадянина, юридичних осіб. Вірним є підхід нинішньої редакції Закону 
України «Про громадські об‘єднання» щодо усунення невиправданого 
обмеження правозахисної діяльності громадських організацій за 
територіальною ознакою (лише межами населеного пункту, у якому вони 
легалізовані) чи за колом суб‘єктів (лише щодо своїх членів). 

Критерієм розмежування напрямів і форм роботи правозахисних організацій 
та інших громадських організацій юридичного спрямування можна вважати 
положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Слід 
відмітити, що з наведених форм правозахисної діяльності у ньому відмічені: 
надання правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових 
питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; 
складення документів процесуального характеру; захист від обвинувачення; 
здійснення  представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. Разом з тим, 
нинішня редакція зазначеного закону не повною мірою розкриває правозахисну 
діяльність недержавних інституцій, а, відповідно, заслуговує розширення їх 
статусу як суб‘єктів надання безоплатної правової допомоги. 

Проведене дослідження щодо діяльності правозахисних громадських 
організацій  шляхом опрацювання їх статутів та вивчення звітів про діяльність, 
які оприлюднені в мережі Інтернет, вивчення праць дослідників, а також 
опитування їх представників дозволило узагальнити широкий перелік напрямів 
недержавної діяльності щодо захисту прав людини: 

1. Підготовка консультацій та роз‘яснень як індивідуалізованого характеру, 
так і системних, що стосуються повторюваних порушень прав людини та мають 
суспільне значення; написання позовних заяв, скарг, пропозицій, звернень; 
представництво інтересів громадян в судових, правоохоронних та перед іншими 
органами публічної влади. 

2. Громадські розслідування фактів порушень прав людини. 
3. Участь і контрольна діяльність недержавних організацій в громадських 

радах при органах публічної влади. 
4. Підтримка інформаційних мереж, які функціонують для захисту прав 

людини,  публікація висновків у медійних ресурсах. 
5. Організація різноманітних публічних кампаній і акцій із метою 

утвердження прав людини, висвітлення осуду організаціям та посадовим 
особам, які порушують права людини. в т.ч. проведення масових заходів 
протесту. 

6. Звернення (від імені заявника або від свого імені) до міжнародних 
організацій як з метою широкого висвітлення ситуації з правами людини і 
громадянина, так і для захисту інтересів конкретних осіб у міжнародному 
арбітражі. 

7. Налагодження взаємодії з державними установами та організаціями,  які 
опікуються питаннями прав людини. 
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ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ БУДУВАТИ ПРАВОВІ ПРОЕКТИ  
В ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ 

 
Бажанюк В.С., к.п.н., доцент, професор кафедри психології та педагогіки 
ННІПП НАВС 
Баняс О.А., к.п.н., старший слідчий Дарницького РВВС міста Києва 
 

В контексті формування креативного мислення у майбутніх  фахівців 
юридичного профілю важливо збагатити практику різноманіттям особистісно-
орієнтованих технологій, однією з яких може бути технологія проектного 
навчання. 

Розкриємо виділені компоненти стосовно проектної технології. Так мета 
навчання майбутніх юристів  за допомогою методу проектів  полягає в тому, 
аби створити умови, при яких студенти: 

самостійно і охоче набувають знань, яких не вистачає, з різних джерел 
(кодекси, енциклопедії, словники, відомості з періодичних та наукових видань, 
оригінали документів та ін.); 

вчаться користуватися набутими  знаннями для вирішення пізнавальних і 
практичних завдань в сфері правознавства; 

набувають комунікативних умінь, працюючи в різних групах; 
розвивають у себе дослідницькі уміння (уміння виявляти  проблеми, 

збирати інформацію, спостерігати, проведення дослідження, аналізувати, 
будувати  гіпотези, узагальнення); 

розвивають системне мислення. 
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних здібностей 

студентів, умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в 
інформаційному просторі. Уміння користуватися методом проектів – показник 
високої кваліфікації тренера, його прогресивної методики навчання і розвитку. 

Використання дослідницьких методів: визначення проблеми та завдань  
дослідження, висунення гіпотези та їх рішення, обговорення методів 
дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, 
підведення підсумків, коректування, висновки (використання в ході спільного 
дослідження методу «мозкової атаки», «круглого столу», статистичних методів, 
творчих звітів, переглядів). 

Важливим завданням тренера є підбір стимульного матеріалу. Для таких 
цілей психолог спільно з викладачами правознавства підбирає та розробляє такі 
проблемні ситуації, вирішити які можна за допомогою методу проектів. 
Надаємо  орієнтовний перелік тематики для проведення тренінгових занять: 

Запропонуйте  в  правовому полі способи боротьби з безробіттям серед 
молоді. 

Запропонуйте шляхи підтримання  підвищення народжуваності в державі. 
Розробіть проект правових пропозицій щодо подолання корупції в судових 

органах. 
Опишіть правові аспекти підтримання виробників сільськогосподарської 

продукції. 
Розробіть  правовий проект забезпечення житлом молодих сімей. 
- Розробіть проект щодо повної адаптації всіх дітей сиріт в сім‘ї. 
Опишіть способи щодо відповідальності щодо надання кваліфікованих 

медичних послуг. 
Розробіть пакет законів щодо охорони навколишнього середовища Вашого 

населеного пункту. 
Якими правовими методами підтримати домашню індустрію громадян? 
Які правові заходи потрібно здійснити щоб підтримати розвиток науки в 

державі? 
Підбір тем для розроблення правових проектів повинні бути актуальними, 

відповідати проблемам  розвитку держави, стимулювати пізнавальну та 
пошукову активність учасників тренінгу. Важливим моментом є представлення 
презентацій проекту. Розроблені ідеї можуть бути представлені у вигляді 
проспекту, плакату, моделі, газети та ін. 
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Працюючи у складі міні-груп по створенню  проекту, студент не лише 
набуває досвіду соціальної взаємодії в творчому колективі однодумців, формує 
власне уявлення про принципи співпраці і наукової організації праці, але і 
використовує отримані знання в своїй діяльності, привласнивши їх, позначивши 
тим самим своє становлення суб‘єктом пізнання, розвиваючи в сукупності всі 
сторони особового «я» в конкретній діяльності, її самоконтроль і самоаналіз. Це 
сприяє саморозвитку студента, підвищенню його статусу як суб‘єкта учбового 
процесу. 

Метод проектів може мати широке застосування в навчальному процесі у 
вищій школі при проведенні семінарських та практичних занять. Така форма 
організації навчання дозволяє підвищити ефективність навчання. Вона 
забезпечує систему дієвих зворотних зв‘язків, що сприяє розвитку особи, 
самореалізації не лише студентів, але і педагогів, що беруть участь в розробці  
проекту. Їм надаються нові можливості осмислення власного досвіду, 
вдосконалення своєї професійної майстерності, подальшого поглиблення 
педагогічної співпраці, направленої на зміцнення міжпредметних зв‘язків, 
вироблення єдності вимог, що кінець кінцем сприяє оптимізації учбового 
процесу на основі його інформатизації. 

Таким чином, суть проектного навчання полягає в тому, що студент у 
процесі роботи над учбовим проектом осягає реальні процеси, об‘єкти, ситуація  
передбачає знаходження кожним конкретних рішень, залучення їх до 
проникнення глибин явищ, процесів і конструюванню нових об‘єктів. 

 
СУТНІСТЬ ПРАВ ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 
Стрельченко О.Г., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу 
НАВС 
 

Екстрена медична допомога це медична допомога, яка полягає у здійсненні 
працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону 
невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, 
спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані 
та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров‘я. 

Забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснює центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який є закладом охорони 
здоров‘я та є юридичною особою, із самостійним балансом, відповідними 
рахунками в органах казначейства і банках, має печатку та бланк із своїм 
найменуванням. 

Його діяльність здійснюється на підставі Типового положення про центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та Закону України «Про 
екстрену медичну допомогу». 

Так, вищезазначений Центр забезпечує: прийняття викликів екстреної 
медичної допомоги; формування, оброблення та передачу інформації про 
виклики екстреної медичної допомоги; координацію дій бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги та закладів охорони здоров‘я щодо надання 
екстреної медичної допомоги; взаємодію з органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та 
організаціями; надання виїзної консультативної медичної допомоги; ведення 
статистичного обліку та звітності; розрахунок необхідної кількості та 
планування місцезнаходження пунктів постійного і тимчасового базування 
бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для своєчасного надання 
населенню екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону, внесення 
на розгляд органу, уповноваженого управляти центром екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, відповідних пропозицій; залучення у разі 
потреби закладів охорони здоров‘я, які не входять до системи екстреної 
медичної допомоги, та їх працівників і технічних ресурсів до надання медичної 
допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

Варто відзначити, що Центр має наступні права: 
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використовувати наявний ресурс для виконання своєї функції в межах 
адміністративно-територіальної одиниці рішенням оперативно-диспетчерської 
служби Центру; 

самостійно планувати та реалізовувати свою діяльність у межах 
повноважень, наданих цим Положенням; 

запитувати та отримувати необхідну інформацію для виконання покладених 
функцій від лікувально-профілактичних закладів, місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування в межах адміністративно-
територіальної одиниці; 

здійснювати контроль щодо готовності лікувально-профілактичних закладів 
і установ адміністративної території до роботи за умов НС; 

взаємодіяти з лікувально-профілактичними закладами та підприємствами 
немедичного профілю з питань організації та надання екстреної медичної 
допомоги; 

розробляти пропозиції щодо планування графіків чергування лікувально-
профілактичних закладів адміністративної території з приводу надання 
екстреної медичної допомоги; 

розробляти та видавати для лікувально-профілактичних закладів 
адміністративної території рекомендації, інформативні листи, інші методичні 
документи з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 

організовувати підготовку з питань екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф медичних і немедичних працівників адміністративної 
території за програмами, затвердженим МОЗ України. 

Працівники Центру мають право безперешкодного доступу на об‘єкти і 
території з метою виконання функцій, пов‘язаних з ліквідацією медико-
санітарних наслідків НС. 

Отже, із реформування медичної галузі, у частині впровадження екстреної 
медичної допомоги випливає, що покладені задачі та функції, права та 
обов‘язки екстреної медичної допомоги практично дублюються із службою 
швидкої медичної допомоги. Саме тому, для більш успішної ефективної 
діяльності, в тому числі виконання основної своєї задачі, щодо забезпечення 
населення України в доступній, своєчасній, якісній екстреній медичній 
допомозі, назріла необхідність в регіонах створити обласні станції швидкої 
медичної допомоги. Це дасть можливість структуризувати систему швидкої 
медичної допомоги в сільській місцевості, працювати за єдиними правилами та 
стандартами. Необхідно через Закон України «Про службу швидкої медичної 
допомоги» зберегти таку медичну структуру. 

 
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

Чорна В.Г., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу НАВС 
 

Термін «публічна адміністрація» вперше було використано в праві 
Європейського Союзу. Аналіз окремих нормативно-правових актів ЄС дозволяє 
зробити висновок, що у європейському праві існує два визначення поняття 
«публічна адміністрація»: у вузькому та у широкому сенсі. У вузькому сенсі під 
«публічною адміністрацією» розуміються «регіональні органи, місцеві та інші 
органи публічної влади», «центральні уряди» та «публічна служба». Під 
органами публічної влади при цьому розуміється: «інституції регіонального, 
місцевого або іншого характеру, інші органи, діяльність яких регулюється 
нормами публічного права або діями держав-членів; органи, наділені 
достатніми суверенними повноваженнями країни, які з формальної точки зору 
не є частиною адміністративного апарату держави-члена, але структура та 
завдання якого визначені в законі (причому ці завдання належать сфері 
функціонування держави)». 

У широкому сенсі в європейському праві до «публічної адміністрації», крім 
органів публічної влади, відносять ті органи, які не входять до неї 
організаційно, але виконують делеговані нею функції. Водночас, як 
зазначається у Резолюції щодо публічної (державної) відповідальності, під 
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«публічною владою» (або органами публічної влади), слід розуміти: будь-яку 
установу публічного права (включаючи державу, регіональні та місцеві органи 
державної влади, незалежні публічні підприємства) та будь-яких фізичних осіб 
під час виконання ними повноважень офіційних органів. 

Підтвердженням існування тлумачення терміну «публічна адміністрація» у 
широкому та у вузькому сенсі постають також роботи європейських вчених, які 
під поняттям «публічна адміністрація» розуміють: сукупність органів, установ 
та організацій, які здійснюють адміністративні функції; адміністративна 
діяльність, яка здійснюється цією адміністрацією в інтересах суспільства; сфера 
управління публічним сектором з боку тієї ж публічної адміністрації. 

Слід зазначити, що, наприклад, В. Б. Авер‘янов під терміном «публічна 
адміністрація» пропонує розуміти сукупність органів виконавчої влади та 
органів виконавчого самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які 
забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські 
функції. 

У словнику термінів і понять з державного управління визначено, що 
публічна адміністрація - це сукупність державних і недержавних суб‘єктів 
публічної влади, ключовими структурними елементами якої є: а) органи 
виконавчої влади; б) виконавчі органи місцевого самоврядування. 

В останніх двох визначеннях вже простежується, що публічна адміністрація, 
це не звичайна сукупність державних органів, яких досить велика кількість, а 
сукупність органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 
самоврядування. 

Систему державних органів виконавчої влади складають: Кабінет Міністрів 
України - вищий орган у системі органів державної виконавчої влади; 
центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні служби, державні 
інспекції, державні агентства та центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом); місцеві органи державної виконавчої влади. 

Таким чином, органи виконавчої влади, що здійснюють виконавчо-
розпорядчу діяльність, та органи місцевого самоврядування, що розв‘язують 
значну частину місцевих справ, управляють ними в інтересах суспільства та 
формуються навколо органів виконавчої влади, необхідно розглядати як одне 
ціле, тобто як систему публічної влади, яка здійснює адміністративно-
управлінські функції, а основні складові частини такої системи доповнюють та 
взаємодіють одна з одною з метою забезпечення як інтересів держави, так і 
інтересів суспільства. 

Проте, публічні функції виконуються не лише суб‘єктами публічної 
адміністрації, але й іншими суб‘єктами, зокрема: державними та комунальними 
(муніципальними) закладами, організаціями, підприємствами. Такі суб‘єкти, що 
належать до публічного сектору і виконують публічні функції (наприклад, 
невідкладна медична допомога, рятувальні служби тощо), вимагають 
особливого режиму праці, відмінного від праці у приватному секторі. Тому 
залежно від обсягу публічних завдань (якщо за певних умов приватний сектор 
не повинен або не може виконувати відповідні завдання, які є необхідними для 
держави та суспільства) поняття публічної служби може розширюватися. 

Отже, до суб‘єктів публічної адміністрації входять: 1) Президент України; 
2) Верховна Рада України; 3) Кабінет Міністрів України; 4) центральні органи 
виконавчої влади; 5) місцеві органи виконавчої влади; 6) органи місцевого 
самоврядування. 

Можемо сказати, що поняття «публічна адміністрація» охоплює в першу 
чергу органи державної влади; по-друге, органи місцевого самоврядування; по-
третє, діяльність посадових та службових осіб, які здійснюють адміністративно-
управлінські функції в сфері публічного управління. 

Розглядаючи питання публічної адміністрації, нам найбільше всього 
імпонує точка зору, Т. М. Кравцової та А. В. Солонар, які пропонують під 
поняттям «публічна адміністрація» розуміти систему органів державної 
виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації та інші суб'єкти, наділені адміністративно-
управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів 
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держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих 
адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом. 

В ст. 1 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації» дано визначення поняття «висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні». Однак, на 
нашу думку, обмежувати інформаційну діяльність засобів масової інформації 
лише до висвітлення діяльності таких суб‘єктів як органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування є занадто вузько. При цьому інформаційна 
діяльність засобів масової інформації здійснюється, вважаємо, щодо всієї 
публічної адміністрації. Саме тому, з даного приводу хотілося б зазначити 
наступне. 

Відповідно до організаційно-структурного підходу щодо дефініції 
«публічна адміністрація» , зазначимо, що в українському праві публічною 
владою визнається: а) влада народу як безпосереднє народовладдя; б) державна 
влада - законодавча, виконавча, судова; в) місцеве самоврядування. Публічну 
владу в Україні здійснюють такі органи: 

по-перше, Верховна Рада України (парламент), Президент України (як 
владний інститут), місцеві ради. Вони реалізують владу народу, що знаходить 
вираз у виборчих процесах; 

по-друге, усі органи й установи, що реалізують державну владу. Відповідно 
до Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» систему державних органів виконавчої влади складають: 
Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів державної 
виконавчої влади; міністерства, служби, агенції, інспекції; центральні органи зі 
спеціальним статусом; місцеві державні адміністрації - місцеві органи 
державної виконавчої влади. Проте, публічні функції можуть виконуватися не 
лише суб'єктами публічної адміністрації, але й іншими суб'єктами, зокрема: 
державними та комунальними (муніципальними) закладами, організаціями, 
підприємствами; 

по-третє, усі органи й установи, що реалізують місцеве самоврядування. 
Наприклад, виконавчі комітети місцевих рад, громадські об‘єднання, органи 
самоорганізації населення тощо. 

Приймаючи до уваги, вищезазначене визначення поняття «публічна 
адміністрація», вважаємо за необхідне при розкритті дефініції «висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 
Україні» вживати саме термін «публічна адміністрація», замість слів «органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування». 

Отже, з метою наближення норм українського законодавства до стандартів 
та законодавчих понять, вважаємо, що висвітлення діяльності публічної 
адміністрації – це діяльність щодо одержання, збирання, створення, поширення, 
використання і зберігання інформації про професійну діяльність публічної 
адміністрації з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних 
осіб про роботу цих органів. 

 
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 
Юшкова В.В., викладач Університету сучасних знань 

 
Нині в Україні все більшої актуальності набуло обговорення трансплантації 

людських органів. В засобах масової інформації кожного дня з‘являються 
повідомлення про доцільність проведення трансплантації, хто може 
здійснювати трансплантацію, а також з‘являються пропозиції щодо 
удосконалення законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері 
трансплантації. 

Серед інших аспектів важливим є здійснення управління  сфері 
трансплантації. 

У ст. 11 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині» закріплено, що державний контроль за додержанням вимог, 
встановлених законодавством про трансплантацію, здійснюється органами 
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виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, 
визначених законами України. Громадський контроль за діяльністю, пов'язаною 
з трансплантацією, здійснюється об'єднаннями громадян відповідно до 
законодавства України. 

Кабінетом Міністрів України здійснюється контроль за діяльність у сфері 
трансплантології, зокрема даний центральний орган виконавчої влади 
затверджує акредитовані в установленому законодавством України перелік 
державних та комунальних закладів охорони здоров‘я і державних наукових 
установ, які здійснюють діяльність, пов‘язану трансплантологією. 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у 
формування та забезпеченні реалізації державної політики у сфері 
трансплантології є Міністерство охорони здоров‘я України. Діяльність даного 
органу виконавчої влади регламентується Указом Президента України від 13 
квітня 2011 року «Про Положення про Міністерство охорони здоров‘я 
України», відповідно до якого одним з основних завдань Міністерства охорони 
здоров‘я України є затвердження критеріїв та стандартів державної акредитації 
закладів охорони здоров‘я, стандартів, клінічних протоколів надання медичної 
допомоги, проведення державної акредитації державних і комунальних закладів 
охорони здоров‘я для застосування трансплантації та діяльності, пов‘язаної з 
нею, державної акредитації закладів охорони здоров‘я усіх форм власності, 
здійснювати галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) 
установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров‘я 
України, проводити державну атестацію підвідомчих науково-дослідних 
установ. 

Ще одним органом здійснення контролю  у сфері трансплантації є 
Координаційний центр трансплантації органів і тканин людини, який діє 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року  № 
257 «Про створення Координаційного центру трансплантації органів, тканин і 
клітин». Даний центр підпорядковується Міністерству охорони здоров‘я та 
проводить організаційну, консультативну та наукову-методологічну роботу з 
трансплантації органів, тканин і клітин. 

Останній рівень в ієрархічній структурі державного управління 
трансплантологією займають управління охорони здоров‘я районних, районних 
у містах, міських та обласних державних адміністрацій. Первинною одиницею 
серед суб‘єктів державного управління трансплантологією є державні та 
комунальні заклади охорони здоров‘я й керівники державних установ, які 
мають право провадити діяльність, пов‘язану з трансплантацією органів та 
інших анатомічних матеріалів людини. Однак доцільним є створення 
самостійних відділень діалізу, відділень трансплантації й інтенсивної терапії з 
бригадами вилучення донорських органів, службою трансплантаційної 
координації, лабораторною групою. Оптимальна форма організації праці – 
трансплантаційний центр, що консолідує зусилля всіх суб‘єктів і є базою 
розвитку клінічної трансплантації й оптимальної організаційної форми для 
лікувальної, наукової, навчальної й інформаційної роботи. 

На даний час в Україні діє Закон України «Про трансплантацію органів та 
інших анатомічних матеріалів людині», прийнятий в 1999 році, але за період 
після його прийняття відбулися організаційні зміни у сфері охорони здоров‘я, 
виявилися прогалини та недоліки його положень. У зв‘язку з цим, виникла 
необхідність внесення змін до закону шляхом викладення його у новій редакції. 

Так, існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров‘я 
та державних наукових установ, які мають право здійснювати діяльність, 
пов‘язану з трансплантацією є недостатньою, тому пропонується розширити 
мережу закладів охорони здоров‘я, яким надається право здійснювати 
діяльність, пов‘язану з трансплантацією тканин і клітин. 

Отже, дослідження дало змогу виявити, що одним із сучасних і важливих 
напрямів розвитку вітчизняної охорони здоров‘я є трансплантологія, розвиток 
якої неможливий без активного державного регулювання правових, 
організаційних, економічних і етичних аспектів трансплантації й пошуку 
шляхів її оптимізації. Визначено, що правове регулювання трансплантології в 
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Україні сформоване, але перебуває в процесі розвитку та існує безліч питань, 
які потребують негайного вирішення. 

 
ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ  

У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Іщенко В.В., викладач кафедри публічного права НТУУ «КПІ» 

 
Відповідно до ч.1 ст.55 Конституції України кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Ця норма поширюється 
і на постанови у справах про адміністративні правопорушення. Проте, до 17 
листопада 2009 р. право на оскарження рішення суду у справі про 
адміністративне правопорушення, на нашу думку, було суттєво обмежене 
нормами ч.2 ст.287 та ч.1 ст.288 КУпАП, відповідно до яких воно було 
остаточним та оскарженню не підлягало. Ці положення КУпАП критикувалися 
багатьма українськими адміністративістами як такі, що не відповідають 
вимогам ч.1 ст.55 Конституції України. В Україні право оскарження постанови 
судді по справі про адміністративне правопорушення було запроваджено з 16 
лютого 2005 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження 
механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку 
діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, 
правову допомогу, захист)» від 12.01.2005 р. №2322-IV. Принагідно зазначимо, 
що всі нові адміністративно-деліктні кодекси країн СНД закріплюють право на 
оскарження рішення суду про справі про адміністративне правопорушення до 
вищестоящого суду (ч.2 ст.595 Кодексу Киргизької Республіки про 
адміністративну відповідальність від 04.08.1998 р. №114, п.1 ч.2 ст.430 Кодексу 
Азербайджанської Республіки про адміністративні проступки від 11.07.2000 р. 
№906-ІГ, ч.2 ст.655 Кодексу Республіки Казахстан про адміністративні 
правопорушення від 30.01.2001 р. №155-ІІ, п.1 ч.1 ст.30.1 Кодексу Російської 
Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 р. №195-ФЗ, п.4 
ч.1 ст.12.2 Процесуально-виконавчого кодексу Республіки Бєларусь про 
адміністративні правопорушення від 20.12.2006 р. №194-З, ч.1 ст.448, ч.1 ст.465 
Кодексу Республіки Молдова про адміністративні правопорушення від 
24.10.2008 р. №218-XVI). 

Законодавство України закріплює два способи оскарження постанов по 
справах про адміністративні правопорушення: 1) адміністративний (до 
вищестоящого органу чи посадової особи); 2) судовий (до апеляційного суду). 
Спосіб оскарження має право обрати скаржник. При цьому, якщо справа про 
адміністративне правопорушення розглядалася, наприклад, органом доходів і 
зборів, можна спочатку скористатися адміністративним порядком оскарження, 
пройшовши всі її ланки, а вже потім оскаржити постанову в суді. 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення будь-якого 
органу адміністративної юрисдикції може бути оскаржено у порядку, 
визначеному КАС України з особливостями, встановленими КУпАП. Раніше 
цей порядок регламентувався виключно КУпАП та підзаконними актами. 
Перелік органів, до яких може бути оскаржено постанову по справі про 
адміністративне правопорушення, чітко встановлено ст.288 КУпАП. Так, 
постанова адміністративної комісії може бути оскаржена у виконавчий комітет 
відповідної ради або в місцевий загальний суд; рішення виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської ради – у відповідну раду або в місцевий загальний 
суд; постанова іншого органу (посадової особи) про накладення 
адміністративного стягнення – у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій 
особі) або в місцевий загальний суд. 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути 
оскаржено прокурором (з 1 грудня 2012 р.), особою, щодо якої її винесено, а 
також потерпілим (ч.1 ст.287 КУпАП). Таке право належить і законним 
представникам зазначених осіб (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники) 
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(ч.1 ст.270 КУпАП), а також їхнім адвокатом, іншим фахівцем в галузі права 
(ч.2 ст.270, ст.271 КУпАП). Це право поширюється і фізичних осіб – суб‘єктів 
підприємницької діяльності, яких було притягнуто до адміністративної 
відповідальності, що знайшло підтвердження і судовій практиці (постанова 
Президії Черкаського обласного суду від 21.04.2000 р. щодо Н. за ст.1551 
КУпАП). ДПА в м. Києві в листі від 23.02.2005 р. №834/8/10-203 звертала 
увагу, що податкові органи не мають право оскаржити постанову суду про 
закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, яка 
винесена за результатами розгляду протоколу, складеного податковим органом. 

Відповідно до ч.2 ст.288 КУпАП скарга подається в орган (посадовій особі), 
який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо 
інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом 
трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), 
правомочному її розглядати. 

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення 
відповідно до ст.289 КУпАП може бути подано протягом десяти днів з дня 
винесення постанови. Цей строк застосовується і в тому випадку, коли 
постанова про адміністративне правопорушення оскаржувалася до 
вищестоящого органу (посадової особи). У цьому разі строк обчислюється з 
наступного дня після прийняття рішення по скарзі цим органом (посадовою 
особою) (абз.1 п.4 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами 
скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення» від 
24.06.1988 р. №6). На постанову по справі про адміністративне правопорушення 
прокурором може бути внесено подання упродовж 10 днів з дня винесення 
постанови (ст.290 КУпАП). Слід зауважити,, що з 1 грудня 2012 р відповідно до 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань удосконалення діяльності прокуратури» від 18.09.2012 р. №5288-VI на 
постанову по справі про адміністративне правопорушення прокурор протягом 
10 днів з дня винесення постанови може внести подання, а не протест, як 
раніше. Відповідно до п.4 постанови Пленуму ВСУ «Про деякі питання 
перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення» від 
05.12.2003 р. №10 суди не вправі відмовити у прийнятті подання прокурора на 
постанову суду (судді) у справі про адміністративне правопорушення навіть у 
тому випадку, коли прокурор не брав участі в розгляді останньої. 

З 17 листопада 2008 р. відповідно до нової редакції ст.291 КУпАП 
постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про 
адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення 
строку оскарження (внесення подання прокурора) цієї постанови, за винятком 
постанов про застосування попередження, а також у випадках накладення 
штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення. 

Порядок набрання постановою судді у справі про адміністративне 
правопорушення законної сили та перегляд цієї постанови з 17 листопада 2009 
р. детально регламентовано новою редакцією ст.294 КУпАП. 

 
ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ СУСПІЛЬСТВОМ «ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ» В УКРАЇНІ ТА ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЇЇ ОТРИМАННЯ 
 

Булик І.Л., викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС  
 

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної 
освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються лише 
за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної 
придатності. Професійно-технічна освіта здобувається громадянами у 
державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах 
безоплатно, за рахунок держави. 

Треба відзначити, що сучасна система освіти передбачає можливість 
отримання й фахової підготовки. Проте, передбачаючи наявність такого 
поняття в зазначеній сфері законодавець не розкриває його змісту. 

Разом із тим, відповідно до Сучасного тлумачного словника української 
мови «фахівець – це той, хто досяг високої майстерності, досконалості у своїй 
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роботі, творчості. Той, хто зробив якесь заняття своєю професією«. Новий 
український тлумачний словник визначає, що «фахівець, майстер (рос. мастер, 
англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) – людина, що володіє спеціальними 
знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що 
добре знає будь-що, майстер своєї справи». 

Можна припустити деяке порівняння, що «фахівець» увесь час намагається 
бігти в ногу з часом, застосовуючи знання й навички, отримані в цьому ж часі. 
Він як машина, що відповідає віянню й вимозі сучасності. Але як не крути, і 
яким би не був досконалим цей механізм, він все-таки гвинтик у загальній 
системі. Фахівець – це вкрай необхідна людина на виробництві, утворенні, 
спорті, загалом у всіх сферах і галузях, де потрібне конвеєрне застосування 
знань. 

Водночас, професійна підготовка – це здобуття кваліфікації за відповідним 
напрямом підготовки або спеціальністю. 

У свою чергу, спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який 
на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний 
досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, 
передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. 

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує одночасне 
здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на 
базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста реалізується вищими 
навчальними закладами III та IV рівнів акредитації. 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи 
встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та 
кваліфікації спеціаліста. 

Таким чином, поняття «фахівець» означає значно більше ніж тільки 
показник розумового розвитку або приналежність до будь-якої спеціальності. 
Фахівець завжди знаходиться в колі питань науки та техніки, він уособлює 
поєднання теоретичної науки з практичною діяльністю у житті. 

Проте, не лише професійні знання характеризують спеціаліста у суспільстві. 
На перший план висуваються його особисті якості, духовність, вміння служити 
суспільним інтересам. Він завжди серед людей, він взагалі уособлює вищу 
грамотність країни, її культуру. 

В народі ще досі панує думка, що справжній спеціаліст повинен бути 
особливою людиною, до якої можна звернутися за порадою з будь-якого 
питання, що він обізнаний не тільки з фаху за дипломом, але й з корисних знань 
для життя. Фахівець, як носій культури, поєднує в собі історичні здобутки 
культури людства і науку. Саме цей факт визначав у своїх працях академік 
В.І.Вернадський і вважав, що саме єдність культури і науки виведе людство на 
якісно новий рівень розвитку. 

В останні роки, на превеликий жаль, психологічна, гуманістична, культурна 
роль фахівця в умовах панування технократизму значно принижена. Високі 
стандарти світової та національної науки показують, що однобічне та 
спеціалізоване знання ніколи не дає істотних життєдайних результатів у праці і 
житті людини. А за умов сучасного використання високих та небезпечних 
технологій це може поставити людство на межу життя та існування взагалі. 

Підводячи висновок вищевикладеному, вважаємо, що фахівець – це особа, 
яка має найвищий ступінь професійних знань та вмінь, що отримані в результаті 
накопичення багаторічного досвіду, навичок, духовного та культурного росту. 

Відповідно, фахова підготовка – це багаторічне накопичення особою знань 
та вмінь, духовного та культурного акумулювання, що в результаті 
теоретичного та практичного синтезування отримують найвищий ступінь 
майстерності. 

В той же час, професійна підготовка – це отримання особою професійних 
знань та навичок, які дають можливість особі належним чином проводити певні 
дії, виконувати роботу або групу робіт. 

Професійна підготовка не супроводжується підвищенням освітнього 
навчального рівня. Професійна підготовка може бути отримана в освітніх 
установах початкової професійної освіти та інших освітніх установах. 

http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=Той
http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=хто
http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=зробив
http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=якесь
http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=заняття
http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=своєю
http://www.slovnyk.net/index.php?swrd=професією
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Сьогодні професійна освіта – важливий етап в духовному становленні 
особистості, в її гармонійному розвитку. 

Вважаємо за доцільне ст. 1 Закону України «Про освіту» доповнити 
абзацами наступного змісту: 

«Фахова підготовка – це багаторічне накопичення особою знань та вмінь, 
духовного та культурного акумулювання, що в результаті теоретичного та 
практичного синтезування отримують найвищий ступінь майстерності. 

Професійна підготовка – це отримання особою професійних знань та 
навичок, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії, 
виконувати роботу або групу робіт». 

 
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У 

СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
Ситніченко О.М., науковий співробітник НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного забезпечення діяльності ОВС ННІПФЕКП НАВС 

 
Основний Закон нашої держави в ст. 3 встановлює, що людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Крім цього, утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов'язком держави. Розділ ІІ Конституції гарантує, 
що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Одним із 
найбільш важливих елементів безпечного для життя і здоров'я довкілля 
виступає саме санітарне та епідемічне благополуччя населення. 

На наше переконання, під санітарним та епідемічним благополуччям 
населення слід розуміти стан здоров‘я населення та середовища 
життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на 
усталеному рівні для даної території, умови проживання сприятливі для 
населення, а параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в 
межах, визначених санітарними та протиепідемічними нормами, що досягається 
в результаті ефективної діяльності системи уповноважених органів публічної 
адміністрації як загальної, так і спеціальної компетенції, державними та 
недержавними організаціями та громадянами. 

Аналізуючи спеціальний Закон України «Про міліцію», можна 
стверджувати, що міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої 
влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, 
природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних 
посягань. Діяльність із забезпечення проголошених державою гарантій 
екологічних прав людини міліцією здійснюється як безпосередньо, так і 
опосередковано. Так, частиною 2 ст. 7 названого передбачено, що для 
забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають 
особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, 
екологічного забруднення, катастрофи, МВС України з дозволу Кабінету 
Міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи міліції. 

Що стосується практики, то прикладом безпосередньої участі в охороні 
навколишнього середовища може слугувати діяльність із охорони важливих 
об'єктів природи (водосховищ із питною водою, рибних запасів, тваринного та 
рослинного світу, музеїв під відкритим небом тощо) на підставі договорів за 
кошти відомств та організацій або бюджету місцевих рад. Щодо 
опосередкованого способу природоохоронної діяльності міліції, то він 
здійснюється шляхом сприяння відповідним державним природоохоронним 
органам та громадським організаціям. 

Розпочинаючи безпосередній розгляд місця ОВС щодо забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, слід зазначити, що 
з‘ясування методів діяльності вказаних органів має на меті більш повне 
з‘ясування змісту вказаної діяльності. Досліджуючи методи державного 
управління Д.М. Бахрах відзначає, що поняття методу насамперед пов‘язане з 
діяльністю, але не з будь-якою, а з цілеспрямованою. Така діяльність виступає 
як сукупність прийомів, способів досягнення наміченого результату. Метод 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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можна розуміти як систему певних способів цілеспрямованого впливу суб‘єкта 
влади на колектив, групу або однієї людини. Такий вплив здійснюється не 
тільки на волю, але й на свідомість, емоції, інтереси людей. 

В системі методів діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення слід виокремити: по-
перше, методи переконання; по-друге, методи примусу.  Характеристика саме 
цих методів надає можливість повною мірою розкрити специфіку діяльності 
органів внутрішніх справ у зазначеній сфері. 

Сутність методу переконання полягає в тому, що працівники органів 
внутрішніх справ проводять необхідні заходи із певною категорією осіб з метою 
доведення до них потрібної (необхідної) інформації (встановлених вимог 
законодавства; порядку реалізації обмежувальних заходів карантинної та 
санітарної спрямованості; порядку здійснення певних видів діяльності; порядку 
реалізації закріплених законодавством прав, свобод і законних інтересів тощо). 
Основна особливість даного методу полягає в тому, що правомірна поведінка та 
дотримання встановлених правил від громадянина досягається завдяки 
внутрішньому визнанню необхідності цього, а не шляхом підкорення його волі. 

Наступним методом діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення 
санітарного те епідемічного благополуччя населення є адміністративний 
примус, що проявляється в наступних формах: 

адміністративно-запобіжні заходи – особистий огляд і огляд речей, 
обстеження (огляд) вантажів, багажу, транспортних засобів; внесення у 
відповідні органи обов‘язкові до розгляду подання про необхідність усунення 
причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень; взяття на облік і 
застереження про неприпустимість протиправної поведінки; обмеження чи 
заборона доступу громадян на окремі ділянки місцевості чи об‘єкти; 

заходи адміністративного припинення – примусова зупинка транспортних 
засобів; зупинення і припинення діяльності об‘єктів дозвільної системи; привід 
осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, анулювання виданого 
юридичній особі або фізичній особі-підприємцю дозволу; 

заходи адміністративного примусу – особливий режим в‘їзду та виїзду; 
обмеження свободи пересування; встановлення карантину та проведення інших 
обов‘язкових санітарних та протиепідемічних заходів; обмеження або заборона 
продажу отруйних речовин; перевірку документів у громадян тощо. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що ефективна діяльність органів 
внутрішніх справ у сфері забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення дозволяє більш повно сприяти дотримання  права 
людини на безпечне для життя та здоров'я довкілля. Для виконання визначених 
законодавством функцій, органи внутрішніх справ використовують перелік 
методів впливу, що являють собою особливі форми взаємодії з фізичними 
та/або юридичними особами з метою забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення. Найбільш довготривалий та надійний результат 
здійснює застосування методу переконання. Втім, в певних ситуаціях задля 
гарантування санітарного та епідемічного благополуччя населення чинне 
законодавство дає дозвіл на тимчасове обмеження певних прав у ході реалізації 
адміністративно-запобіжних заходів, заходів адміністративного припинення чи 
адміністративного примусу. 
 

ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ  
У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Гарник К.Ю., здобувач кафедри адміністративного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: д.ю.н., професор ректор НАВС Коваленко В.В. 
 

Спілка працівників житлово-комунального господарства України є 
всеукраїнською громадською організацією, яка на добровільних засадах 
об'єднує в своїх лавах громадян України - працівників промислових, 
експлуатаційних, проектних, вишукувальних, конструкторських, наукових 
підприємств і організацій житлово-комунального господарства всіх форм 
власності, їх асоціацій, концернів тощо, інших громадян з метою сприяння 
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збереженню цілісності та подальшому розвитку житлово-комунального 
господарства в Україні для максимального задоволення потреб населення 
України у житлово-комунальних послугах та захисту законних спільних 
інтересів своїх членів. 

Спілка здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, 
добровільності, рівноправності його членів, відкритості та демократичності. 

Перед спілкою стоять наступні завдання: 
- сприяння виконанню державних завдань структурної перебудови галузі 

для забезпечення населення України високоякісними житлово-комунальними 
послугами; 

- сприяння формуванню високого соціального статусу і престижу 
працівників житлово-комунальної сфери, розвитку і підтримки ініціативи, 
підприємництва та новаторства; 

- розробка перспективних напрямів розвитку житлово-комунального 
господарства і сприяння їх втіленню у життя за нових економічних умов; 

- вироблення та сприяння втіленню у життя єдиної технічної та 
технологічної політики, розвитку житлово-комунального господарства в 
сільській місцевості; 

- сприяння удосконаленню фінансово-кредитної та податкової систем, які б 
забезпечували подальший розвиток галузі, встановленню економічно 
обґрунтованих цін і тарифів на житлово-комунальні послуги; 

- сприяння утвердженню рівноправності всіх форм власності в сфері 
житлово-комунального господарства, удосконаленню структури управління 
галуззю; 

- сприяння реалізації державних програм будівництва об'єктів комунального 
призначення. 

Членство в Спілці може бути індивідуальним та колективним. 
Індивідуальними членами Спілки можуть бути працівники, що зайняті у 

сфері житлово-комунального господарства, а також інші громадяни України, які 
досягли віку 18 років, іноземні громадяни та особи без громадянства, що 
поділяють статутні завдання Спілки, організаційно підтримують її та сплачують 
членські внески. 

Колективними членами Спілки можуть бути колективи установ, 
підприємств і організацій житлово-комунальної сфери та інших галузей 
незалежно від форми власності, колективи громадських організацій. 

Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх 
представників. 

Рішення про прийом та добровільний вихід із членів Спілки ухвалює 
Правління Спілки, або її місцеві осередки на підставі особистої заяви фізичної 
особи, рішення зборів колективу - колективного члену. Прийняті до членів 
Спілки сплачують вступний внесок. 

Права профспілки визначаються Законом України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», іншими законами України, Генеральною 
угодою, Статутом профспілки, регіональними угодами, колективними 
договорами підприємств. 

Профспілки, їх об‘єднання здійснюють представництво і захист трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної 
влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а 
також з іншими  громадськими об‘єднаннями. 

Члени Спілки мають право: 
- обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів Спілки та 

отримувати інформацію про їх роботу; 
- брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів 

Спілки, а також у всіх заходах, що здійснює Спілка; 
- обговорювати будь-які питання діяльності Спілки та вносити пропозиції 

щодо вдосконалення роботи Спілки; 
- виступати за дорученням Спілки повноважним представником у 

міжнародних, державних, громадських, політичних та інших органах; 
- одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів, 

схвалених керівними органами Спілки; 
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- користуватися за встановленим порядком майном Спілки; 
- вийти із членів Спілки. 
Члени Спілки зобов'язані: 
- дотримуватися Статуту Спілки; 
- виконувати рішення керівних органів Спілки; 
- вчасно сплачувати членські внески; 
- розвивати співробітництво та взаємну підтримку між усіма членами 

Спілки; 
- брати активну участь у досягненні цілей і завдань Спілки. 
Члени Спілки, які не виконують та порушують вимоги Статуту Спілки, 

рішень керівних органів, можуть бути виключеними зі складу Спілки. 
Рішення про виключення із членів Спілки ухвалюється органами, що 

прийняли рішення про вступ до Спілки, або Правлінням Спілки. 
Рішення про виключення із членів Спілки може бути оскаржене до вищого 

за підпорядкованістю органу Спілки. 
 

ПРАВА БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ  
ЯК СУБ’ЄКТІВ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Марченко О.В., здобувач кафедри адміністративного права і процесу НАВС 

 
Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі 

статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов‘язані 
передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної 
діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома 
засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками 
та/або іншими благодійниками. 

Це один із видів благодійних організацій, його статус має ряд особливостей. 
Це відносно новий вид юридичних осіб, особливістю якого є та обставина, що 
ця організація не заснована на членстві учасників. Крім того, фонд є власником 
свого майна, на яке у його засновників відсутні будь-які права.  

Існують обмеження, які висуваються до засновників благодійного фонду, а 
саме: - засновниками благодійного фонду не можуть виступати органи 
державної влади та місцевого самоврядування, а також державні та 
муніципальні унітарні підприємства, державні та муніципальні установи; - 
благодійні фонди не можуть брати участь в господарській діяльності спільно з 
іншими особами; - вищий орган благодійного фонду є колегіальним і члени 
цього органу управління виконують ці обов‘язки добровільно. 

Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації 
у визначеному чинним законодавством порядку, користується всіма 
передбаченими законодавством правами, має відокремлене майно, рахунки в 
установах банків, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, додаткові 
печатки (для договорів, для бухгалтерії, для відділу кадрів, тощо), штампи, 
фірмові бланки, символіку та іншу атрибутику, що не заборонена 
законодавством. Символіка Фонду затверджується Правлінням Фонду та 
реєструється в установленому законом порядку. 

В якості вищого органа управління благодійного фонду може бути не 
більше одного працівника його виконавчих органів. Члени вищого органа 
управління благодійного фонду і його посадові особи не мають права займати 
штатні посади в адміністрації комерційної чи некомерційної організації, 
учасником яких є цей фонд.  

До компетенції вищого органу благодійного фонду відноситься: 1) зміна 
статуту; 2) утворення виконавчих та контрольно-ревізійних органів та 
дострокове припинення їх повноважень; 3) затвердження благодійних програм; 
4) затвердження річного плану бюджету та його річного звіту; 5) прийняття 
рішень про створення комерційних та некомерційних організацій, про участь в 
таких організаціях, відкриття філіалів, представництв.  

Засновниками та членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні 
громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні 
особи незалежно від форм власності (за винятком випадків чітко визначених 
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законодавством та цим Статутом), які визнають програмні принципи та Статут 
Фонду, сплачують вступні та членські внески, виконують рішення органів 
управління Фонд, приймають участь у його діяльності та сприяють досягненню 
ним цілей, визначених цим Статутом. 

Членами Фонду є його Засновник, члени Правління, Наглядової Ради та інші 
фізичні особи, що вступили до Фонду в установленому порядку. Членами 
Фонду можуть бути громадяни України, громадяни іноземних держав, особи 
без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, незалежно від 
форм власності, які визнають Статут, підтримують мету та завдання Фонду, 
виконують рішення статутних органів Фонду, надають матеріальну підтримку 
або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації 
мети та завдань Фонду. Членство в Фонді є фіксованим. Для набуття членства 
зацікавлена в цьому фізична особа подає на ім‘я Правління Фонду письмову 
заяву, а юридична особа – відповідне рішення уповноваженого керівного 
органу. Будь-який член Фонду може вийти з нього. Вихід із Фонду 
здійснюється за заявою члена, поданою не менш ніж за один місяць. При виході 
з Фонду добровільні внески члену, що вибуває, не повертаються. Член Фонду 
може бути позбавлений членства більшістю не менш 2/3 голосів членів 
Правління Фонду у випадку: недотриманні Членом статутних вимог Фонду; 
несплаті вступного внеску або несплаті членських внесків в порядку, 
встановленому Правлінням Фонду; вчинення дій, які дискредитують Фонд, 
завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів 
благодійної допомоги; вчинення інших дій, які суперечать програмним 
принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду; нанесення Фонду 
моральних та матеріальних збитків; ігнорування рішень Правління та Загальних 
зборів Фонду. 

Отже, фонд не має фіксованого членства і його учасники не можуть прямо 
брати участь в управлінні його справами. Таким чином, засновники фонду 
вимушені довіряти його керівним органам в тому, що стосується використання 
фонду. Для того, щоб уникнути зловживань, введено дві такі важливі вимоги: 
по-перше, створення піклувальної ради, що контролює діяльність фонду та його 
посадових осіб, і по-друге, фонд зобов‘язаний здійснювати свою діяльність 
публічно.  

Основною дiяльнiстю благодійних фондів є залучення різних, переважно 
матерiально-фiнансових, ресурсів та надання благодiйної допомоги. Таким 
чином, всi кошти, залученi благодiйним фондом, мають бути використанi для 
здiйснення безповоротньої безкорисливої допомоги. Найчастiше джерелами 
надходжень до благодiйних фондів є: благодiйнi внески, пожертви або дарунки 
вiд громадян, установ та органiзацiй (економiчних, релiгiйних. полiтичних, 
державних, iноземних); гранти від мiжнародних донорів; спадки, згідно з 
заповiтами, залишеними благодiйниками. банкiвськi відсотки з депозитних 
вкладiв або иншi пасивнi доходи. Благодйнi фонди найчастiше можуть 
виступати експертами у тій галузi, яка стосується об‘єктів надання їхньої 
допомоги. Як правило, персонал благодiйних фондiв є високопрофесiйним, 
особливо у питаннях надання благодiйної допомоги. 

Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства благодійний 
фонд має право: 

1) залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних 
фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових 
надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших 
матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;  

2) самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її 
набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються 
благодійникам на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього 
пожертвування;  

3) самостійно визначати форми, об‘єкти, суб‘єкти та обсяги благодійної 
допомоги; 

4) здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними 
особами на засадах, визначених чинним законодавством України; 
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5) укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і 
міжнародні, згідно до чинного законодавства України в різних сферах своєї 
діяльності, здійснювати спільні проекти із зарубіжними організаціями;  

6) бути членом та/або засновником інших благодійних організацій, 
об‘єднуватися у спілки, асоціації та інші об‘єднання, що створюються на 
добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Фонду; 

7) обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення 
благодійній діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з 
відповідними благодійними організаціями як України, так і зарубіжних країн; 

8) реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, 
підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать 
статутним цілям та завданням Фонду; 

9) відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах 
банків, мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного 
законодавства, мати самостійний баланс; 

10) проводити благодійні лотереї, благодійні компанії по збору благодійних 
пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони; 

11) засновувати підприємства та організації, суб‘єкти підприємницької 
діяльності для досягнення цілей, визначених цим Статутом; 

12) засновувати засоби масової інформації; 
13) займатися видавничою діяльністю з метою популяризації та підтримки 

дослідників боротьби українського народу за побудову Української держави, 
відновлення історичної справедливості до учасників Визвольного руху, 
увічнення їхнього подвигу, сприяння в обміні історичної та культурної 
інформації, поширення, відтворення в різних формах історії боротьби 
українського народу за незалежну державу; 

14) поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в 
тому числі сувенірну продукцію, з метою популяризації своїх програм, програм 
соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського 
суспільства, іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним 
законодавством України; 

15) набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися 
рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо, мати майнові 
права у встановленому чинним законодавством порядку; 

16) утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії 
та представництва; 

17) мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку; 
18) інші права згідно з чинним законодавством України. 

 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАСІБ АКТИВНОЇ ОБОРОНИ  

– ЕЛЕКТРОШОКОВИЙ ПРИСТРІЙ (ЕЛЕКТРОШОКЕР),  
ЯК ВИД ПУБЛІЧНОГО МАЙНА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ  
ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ 

 
Паламарчук І.В., здобувач кафедри адміністративного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
Бевзенко В.М. 

 
Адміністративно-правовий статус працівника міліції в сучасних умовах 

соціального розвитку і оновлення української правової системи вбачає інститут 
адміністративного права, зокрема більш конкретніше даний статус 
конкретизується наявністю прав і обов‘язків закріплених законодавцем, як 
сукупність наявних правових можливостей необхідних для виконання 
покладених на працівника міліції та міліцію в цілому обов‘язків. Однак 
виконання покладених на працівника міліції та міліцію в цілому обов‘язків 
потребує використання ними певних «інструментів» нагально необхідних у 
їхній повсякденній діяльності.  
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Саме поняття «інструмент» (із латинської instrumentum – знаряддя) – суто 
технологічне поняття, яке означає технологічне оснащення (знаряддя або 
пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з 
метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо. Зокрема таке 
поняття як «інструмент» використовується в адміністративному праві 
Федеративній республіці Німеччині, досвід та ідеї науки якої у свою чергу 
перейняло і адміністративне право України.  

Тому таким інструментом у адміністративно-правовому статусі працівника 
міліції та такого державного озброєного органу виконавчої влади як міліція, в 
цілому, є публічне майно, що використовується ним для виконання покладених 
на нього обов‘язків, яке можна умовно поділити на: спеціальні засоби, рухоме 
та нерухоме майно і публічні грошові кошти. Хоча деякі вчені-дослідники  
адміністративісти у першій половині XX століття, висловлювали таке 
твердження, що майно яке використовується суспільством задля задоволення 
своїх потреб є «публічним», а майно яке використовується для служіння цілям 
державного управління є «адміністративним». Однак, враховуючи твердження 
вчених минулого століття, все ж треба брати і до уваги швидкість технічного 
прогресу, який у свою чергу набагато випереджає сучасну відповідність 
вітчизняного законодавства у регулюванні процесів, які супроводжується даним 
прогресом. В зв‘язку з чим виникає необхідність детального розгляду такого 
виду публічного майна, що використовується працівниками міліції, задля 
виконання покладених на них обов‘язків передбачених ст. 10 Закону України 
«Про міліцію», як електрошоковий пристрій (електрошокер), який відповідно 
до постанови Кабінету міністрів України № 829 від 04.08.1997 року, 
відноситься до спеціальних засобів – активної оборони. Отже, порядок його 
застосування та правові підстави регламентується Законом України «Про 
міліцію» (далі – Законом), зокрема статтями 12 і 14, та наказом МВС України 
від 13.02.1998 року № 101. 

Таким чином більш чітке тлумачення такого спеціального засобу активної 
оборони, як електрошоковий пристрій або електрошокер дається у відомчому 
нормативному акті, а саме згаданому вже наказі МВС України від 13.02.1998 
року № 101, а саме до електрошокерів відносять пристрої, що використовують 
вражаючий ефект високовольтного розряду, тобто електрошокери є засобами 
активної оборони працівників органів внутрішніх справ при охороні 
громадського порядку і призначені для стримування агресивності 
правопорушника, припинення опору з його боку при затриманні та відбитті 
нападу, а також для захисту від агресивних тварин.  

Отже, електрошокові пристрої або електрошокери слугують в якості 
інструмента співробітників органів внутрішніх справ та працівників міліції 
безпосередньо у найефективнішому виконані покладених на них Законом 
обов‘язків. 

Хоча відповідним Переліком видів майна, що не може перебувати у 
власності громадян, громадських об‘єднань, міжнародних організацій та 
юридичних осіб інших держав на території України затвердженим постановою 
Верховної Ради України від 17.06.1992 року «Про право власності на окремі 
види майна» (далі – Постанова), обмежено можливість придбання 
електрошокових пристроїв, окрім працівників міліції, а також юридичних осіб, 
які фактично не зазначені в даному переліку, таким чином вони не відносяться, 
згідно даної Постанови, до переліку суб‘єктів яким обмежено право власності 
на даний вид майна.  

Таким чином згідно Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівливої дії, індивідуального захисту, активної оборони та 
їх продажу, а також Порядку продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання 
і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівливої дії, придбання спеціальних засобів активної 
оборони здійснюється за дозволами органів внутрішніх справ на їх придбання 
та за дорученням особи, відповідальної за їх придбання та паспорта 
громадянина або документа, який посвідчує особу. 
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Отже, електрошокові пристрої (електрошокери) є тим самим публічним 
майном, яке використовується як інструмент для здійснення своїх повноважень 
працівниками міліції, яким у свою чергу можуть і користуватися у 
встановленому порядку юридичні особи.  

 
СУБ'ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

В СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 
Стрельцова Н.М., здобувач кафедри економічної безпеки ННІПФПСКМ 
НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Матвійчук В.В. 
 

Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України. МВС України є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту 
прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і 
держави віл злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та 
розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також із питань формування 
державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

Формування та забезпечення реалізації державної політики у зазначених 
сферах є, згідно з Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, 
основним його завданням. 

Відповідно до покладених на нього завдань МВС України: 
- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення та в 
установленому порядку подає їх на розгляд Президентові України та Кабінету 
Міністрів України; 

- розробляє проекти державних програм з охорони громадського порядку, 
боротьби зі злочинністю, безпеки дорожнього руху та міграції; 

- організовує діяльність головних управлінь, управлінь МВС України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на 
транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних 
управлінь (відділів) і внутрішніх військ МВС України та здійснює управління 
ними, зокрема під час забезпечення охорони громадського порядку; 

- у межах компетенції, визначеної законодавством, надає соціальну та 
правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, підприємствам, 
установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків; 

- приймає заяви, повідомлення про правопорушення, що скоєні або 
готуються, а також про інші події від фізичних осіб, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; 

- забезпечує в межах компетенції протидію поширенню наркоманії, 
боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів; 

- організовує інформаційно-аналітичну діяльність органів внутрішніх справ, 
формує довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошукові та 
криміналістичні обліки, здійснює обробку персональних даних, у межах своїх 
повноважень складає статистичну інформацію, забезпечує режим доступу до 
інформації, надає інформаційні послуги; 

- вживає заходів щодо виявлення та припинення адміністративних 
правопорушень, забезпечує здійснення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи 
внутрішніх справ; 

- у межах компетенції бере участь у здійсненні державної охорони органів 
державної влади України та посадових осіб; 
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- у межах компетенції вживає заходів для запобігання та припинення 
насильства в сім'ї; 

- забезпечує відповідно до законодавства функціонування дозвільної 
системи; 

- у межах наданих повноважень забезпечує безпеку дорожнього руку; 
- здійснює державну реєстрацію та облік транспортних засобів і видає 

відповідні реєстраційні документи; 
- забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування 

окремих видів господарської діяльності; 
- здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з 

виконанням покладених на нього Президентом України завдань. 
МВС України для виконання покладених на нього завдань має право в 

установленому порядку: 
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, 
представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду 
питань, що належать до компетенції МВС України; 

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, 
документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, 
необхідні для виконання покладених завдань; 

3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції; 
4) перевіряти дотримання державними органами та органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм 
власності, їх посадовими особами, а також громадянами правил безпеки 
дорожнього руху, дозвільної системи та інших норм і правил, контроль за 
виконанням та додержанням яких покладено на МВС України; 

5) засновувати відповідно до законодавства відомчі нагороди, нагрудні 
знаки та почесні грамоти МВС України тощо. 

МВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені 
в установленому порядку головні управління, управління МВС України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на 
транспорті, районні, районні в містах, міські управління (відділи), лінійні 
управління (відділи). 

М ВС України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в 
установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними 
органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого 
самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних 
організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також 
підприємствами, установами, організаціями. 

МВС України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням 
Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України. 

Міністр внутрішніх справ виконує, зокрема, такі повноваження: 
- очолює МВС України, здійснює керівництво його діяльністю; 
- спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами 

виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції М ВС України; 
- спрямовує та координує діяльність Державної міграційної служби України; 
- підписує накази М ВС України; 
- визначає стратегічні напрями роботи МВС України та шляхи виконання 

покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МВС України, звіти про 
їх виконання; 

- утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів 
України органи внутрішніх справ як структурні підрозділи апарату 
Міністерства, що не мають статусу юридичної особи; 

- призначає на посади та звільняє з посад ректорів, перших проректорів та 
проректорів вищих навчальних закладів МВС України; 

- організовує роботу колегії МВС України і головує на її засіданнях; 
- здійснює інші передбачені законом повноваження. 
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС 

України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МВС України 
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утворюється колегія у складі Міністра внутрішніх справ України (голова 
колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі 
потреби до складу колегії Міністерства можуть включатися керівники 
структурних підрозділів апарату МВС України, а також інші особи в 
установленому порядку. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом 
прийняття відповідного наказу МВС України. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з 
основних питань діяльності у МВС України можуть утворюватись інші постійні 
або тимчасові консультативні, дорадчі органи. Рішення про утворення чи 
ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих 
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує 
Міністр внутрішніх справ України. 

З метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної 
політики при Міністерстві внутрішніх справ України утворена Громадська рада, 
яка є постійно діючим колегіальним виборчим консультативно-дорадчим 
органом. Громадська рада діє на підставі Положення про неї, що було схвалене 
на засіданні Громадської ради при МВС України (Протокол № 5 від ЗІ березня 
2011р.) і погоджене Міністром внутрішніх справ України 20 травня 2011 р. 

Основними завданнями Громадської ради в: 
- громадський контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ 

України як єдиної системи органів, що входять до структури Міністерства 
внутрішніх справ України і виконують передбачені законом функції; 

- налагодження системного діалогу та ефективної взаємодії М ВС із 
громадськістю; 

- сприяння врахуванню МВС громадської думки під час формування та 
реалізації державної політики; 

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на 
участь в управлінні державними справами. 

Громадську раду при МВС України утворено відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». 

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів 
громадянського суспільства, а саме громадських, релігійних, благодійних 
організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, 
організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів 
самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ 
тощо, легалізованих відповідно до законодавства України. 

Практично, публічне адміністрування у сфері внутрішніх справ, за керівної 
ролі Міністерства внутрішніх справ України, здійснюють наступні суб'єкти: 

1) міліція (згідно із Законом України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 
565-ХІІ); 

2) внутрішні війська МВС України (згідно із Законом України «Про 
внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» від 26 березня 
1992р.№2235-ХІІ); 

3) Державна міграційна служба України (згідно з Указом Президента 
України від 6 квітня 2011 р. № 405/2011 «Питання Державної міграційної 
служби України»). 

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який 
захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне 
середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. 

Основними завданнями міліції є: 
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 

законних інтересів; 
- запобігання правопорушенням та їх припинення; 
- охорона і забезпечення громадського порядку; 
- виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; 
- забезпечення безпеки дорожнього руху; 
- захист власності від злочинних посягань; 
- виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; 



113 

 

- участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у 
межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і 
організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків. 

У свою чергу, державні органи, громадські об'єднання, службові особи, 
трудові колективи, громадяни відповідно до ст. 6 Закону України «Про міліцію» 
зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі зі 
злочинністю. 

Крім зазначених підрозділів, відповідно до Указу Президента України від 6 
квітня 2011 р. № 405/2011 для забезпечення виконання покладених на Державну 
міграційну службу України завдань з реалізації державної політики у сфері 
протидії нелегальній міграції, а також притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, 
видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, у 
Міністерстві внутрішніх справ України утворено підрозділ міліції міграційного 
контролю. Функціонально цей підрозділ підпорядкований Державній 
міграційній службі України, 

Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають 
особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, 
екологічного забруднення, катастрофи, Міністерством внутрішніх справ 
України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватись спеціальні 
підрозділи міліції. 

 
ПРО ЗМІСТ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ 
 

Хрущ В.І., здобувач Національної академії прокуратури України 
 

Принцип гласності визначений, що визначений як пріоритетний у Законі 
України «Про прокуратуру» та спеціальному наказі Генеральної прокуратури 
України «Про організацію роботи органів прокуратури України з реалізації 
принципу гласності» від 14 липня 2006 р. № 11гн, а також в Указі Президента 
України «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 
протидії злочинності» від 19 липня 2005 р. № 1119/2005. Поряд з цим, як 
свідчить практика, реалізується він досить складно. 

Зазначена проблема полягає в тому, що результати перевірок рівня 
дотримання законності в органах та установах виконання покарань (далі – УВП) 
доводять тільки до вищих структур Державної пенітенціарної служби (ДПтС) та 
Генеральної прокуратури України, а також до безпосередніх об‘єктів 
прокурорського нагляду, тобто вони певною мірою мають закритий від 
громадськості й інших учасників кримінально-виконавчої діяльності характер, 
позаяк інформацію про реальну ситуацію в УВП не тільки не оприлюднюють у 
спеціальних друкованих виданнях (як, наприклад, це здійснюють 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини і громадські експерти, 
зокрема міжнародні та й не розглядають на нарадах за участю представників 
інших органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, 
інших суб‘єктів моніторингу кримінально-виконавчої діяльності в Україні 
регіонального і центрального рівнів. З огляду на зазначене та керуючись 
визначеним у ч. 2 ст. 19 Конституції України принципом законності, відповідно 
до якого прокуратура та її посадові особи мають діяти у спосіб, що зазначений у 
Конституції та законах України, доцільно Закон України «Про прокуратуру» 
доповнити ст. 56-1 «Оприлюднення результатів перевірки рівня забезпечення 
законності в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в 
засобах масової інформації» й викласти її в такій редакції: «Результати 
перевірки рівня забезпечення законності в діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування в 10-денний термін в обов‘язковому порядку 
оприлюднюють у спеціальному інформаційному бюлетені, який видають на 
регіональному та центральному рівнях, а також в інших засобах масової 
інформації. За неподання цієї інформації посадових осіб прокуратури 
притягають до відповідних видів юридичної відповідальності». 
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Аналогічний підхід слід застосувати до зміни ст. 22 КВК  доповнивши 
зазначену статтю частиною 3 такого змісту: «Результати прокурорського 
нагляду за дотриманням законів органами й установами виконання покарань 
мають бути в установлені законом терміни оприлюднено в засобах масової 
інформації». 

Таким чином, запропоновані зміни нададуть можливість наповнити 
реальним змістом принцип взаємної відповідальності держави й засудженого 
(ст. 5 КВК) і створити відповідний елемент правового механізму забезпечення 
особистої безпеки засуджених, персоналу та інших осіб в УВП. 
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СЕКЦІЯ 3: СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

 
ПРОЦЕС  ПОЗБАВЛЕННЯ ШЛЯХЕТСЬКИХ ПРАВ У КИЇВСЬКОМУ 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 
 

Щербак Н.О., д.і.н., професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін ННІПП НАВС 
Грукач В.О., аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету 

 
Після придушення польського повстання 1830-1831 рр. у правобережних 

українських губерніях (Київська, Волинська, Подільська, що були об‘єднані в 
Київське генерал-губернаторство) розпочався процес декласації дрібної шляхти, 
тобто позбавлення її станових прав і привілеїв. 

Це проводилося впродовж тривалого періоду і дало бажані для влади 
результати. 

Законом від 19 жовтня 1831 р. передбачалися різні заходи по «розбору» 
польської шляхти в західних губерніях імперії і її облаштування. В законодав-
чому акті підкреслювалось, що «.. .останні події …у повернених від Польщі 
губерніях довели, що люди ці, за браком осілості та власності і за способом 
життя багатьох з них, найбільш схильні були до повстання і злочинних дій 
проти законної влади''. 

Щоб виправити таку ситуацію в краї, закон встановлював, що за «дійсними» 
шляхтичами, які довели свої дворянські права (шляхетство) у встановленому 
порядку і були визнані Герольдією, зберігались всі права і переваги російського 
дворянства. Решта шляхти, яка не зуміла письмовими доказами довести своє 
дворянство поділялась на два розряди (залежно від місця проживання): 
сільських і міських обивателів. Сільським мешканцям було присвоєно назву 
однодвірців тієї губернії, де вони мали бути приписані. Жителі міст з такої 
шляхти були названі громадянами. В свою чергу однодвірці поділялись на 
осілих (які мали землю або жили з чиншу чи з оброку на казенних або ж 
поміщицьких землях) та неосілих (такі, що проживали у поміщицьких 
будинках, приватних осіб у ролі прислуги). Тим особам з громадян, які 
займались лікарською, вчительською, адвокатською практикою і т.п. було дано 
назву почесних громадян. 

21 грудня 1831 р. Сенат повідомив київського військового губернатора 
Б.Я.Княжніна про принципи організацій ревізій, які були запропоновані 
міністром фінансів Канкріним. Згідно них усі шляхетські титули мали 
розглядатися повітовими комісіями, до складу яких мали входити державні 
чиновники, секретарі і предводителі місцевого дворянства. Поліція мала 
слідкувати за тим, щоб впродовж року з часу виголошення  звернення уся 
шляхта з‘явилася на комісію. 

Згодом міністр юстиції Дашков повідомив київського генерал-губернатора 
про те, що Микола І дозволив шляхті західних губерній (для спрощення 
процедури ревізії) подавати папери на підтвердження шляхетства зразу до 
Герольдії. Усі особи з колишньої шляхти під їх новими назвами однодвірців та 
громадян мали бути занесені у посімейні списки, їм дозволявся перехід з одного 
поселення в інше, але лише з відома казенних палат. Неосілі особи і такі, яких 
ще не було віднесено до жодної з визначених категорій, мали з'явитись для 
приписки назад в свої губернії або вступити в одну з таких категорій у тих 
місцях, де застав їх указ. Для оформлення приписки відводився річний термін з 
дня оприлюднення указу. Всі, хто цього не зробив, після закінчення терміну 
вважалися бродягами. 

Приписані одновірці та громадяни підлягали виконанню земельних 
повинностей, військового обов'язку і т.п. 

Закон визначив порядок відбування ними військової повинності. Почесні 
громадяни замість особистої служби обкладались особливим грошовим збором. 
Інші особисто відбували військову службу, термін якої складав 15р. 
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В судовому відношенні і однодвірці, й громадяни підпадали під 
юрисдикцію міських магістратів або повітових судів згідно прописки та місця 
проживання. Згодом з приводу питань, що виникли при виконанні указу від 19 
жовтня 1831 р. був виданий указ про розподіл колишньої польської шляхти на 
три категорії: 

ту, яка була затверджена у дворянстві і володіла населеними маєтками, 
кріпаками або дворовими людьми; 

яка була затверджена лише одними дворянськими депутатськими 
зібраннями, але не володіла маєтками; 

шляхтичів, не затверджених у дворянстві і без власності. 
Перша категорія на той час звільнялася від податків і військової служби, для 

другої – таке звільнення тривало до часу розгляду їх справ Герольдією. Остання 
категорія шляхти була піддана негайному оподаткуванню і виконанню 
військової повинності. При цьому депутатським зібранням західних губерній 
заборонялось видавати нові посвідчення на дворянський статус без 
затвердження Герольдією. 

В ході процесу ревізії титулів вже на листопад 1833 р. у трьох губерніях 
Правобережжя було декласовано понад 70 тис. (з 410-ти тис.) осіб польської 
шляхти. 

Лише у Подільській губернії   у стан одновірців і у стан громадян було 
переведено до кінця 1833 р.  відповідно  30259 і 1762 особи. 

Такі кроки влади стали ударом по дворянських зібраннях і викликали 
протести їх керівників, оскільки до того часу лише вони могли засвідчувати 
шляхетність. В ході процесу декласації шляхти дворянські зібрання 
Правобережжя поступово втрачали свої права та функції. 

Зазначимо, що ще з початку 1832 р. старі шляхетські зібрання – сеймики 
отримали назву дворянських зібрань. Польські титули змінилися: маршалок – 
на термін предводитель дворянства, а хорунжий, підсудок, підкоморій були 
ліквідовані. За указом від 12 жовтня 1835 р. право голосу мали лише ті 
шляхтичі, котрі могли підтвердити 10-річну службу в імперській адміністрації, 
наявність вищої освіти або 6-річне перебування на якійсь шляхетській посаді. У 
Волинській губернії на 1840 р. таких осіб нараховувалось 1.496 (в Київській - 
514, Подільській - 693).  Польська шляхта протестувала проти такого розвитку 
подій. Зокрема, у травні 1832 р. предводитель подільського дворянства граф  
К.Пшездецький звернувся до генерал-губернатора Левашова з проханням 
поклопотатись у столиці імперії про збереження повноважень дворянських 
зібрань, права яких були гарантовані грамотою Катерини ІІ. Подібні звернення 
були зроблені графом Г.Тишкевичем від імені київської шляхти та 
Г.Маркевичем від волинської. 

Однак це не дало позитивного результату. І з серпня 1834 р. дворянські 
депутатські зібрання Правобережжя втратили одну з головних своїх функцій – 
видання і реєстрацію генеалогічних доводів. Це питання з того часу 
знаходилось під безпосереднім контролем імперської влади. 

Подібні спроби ревізувати діяльність дворянських зібрань краю робилися 
згодом за генерал-губернатора О.Д.Гур‘єва, який, однак, не зміг продовжити на 
належному рівні розпочату Лєвашовим справу. І невдовзі причиною звільнення 
цього генерал-губернатора стала його безпорадність і невміння підпорядкувати 
волі адміністрації волинське дворянське зібрання у 1837 р. 

Зазначимо, що новий київський генерал-губернатор Д.Г.Бібіков доклав 
великих зусиль для реалізації урядового курсу. Впродовж його 15-річного 
управління Південно-Західним краєм (1838-1852) ним була  розроблена і 
активно впроваджувалась в життя ціла програма заходів з русифікації 
правобережних українських губерній.  Разом із соціальними змінами в життя 
краю впроваджувалася на противагу полонізації ідеологічна доктрина, за якою 
територія ця оголошувалася споконвічно»російською» з місцевим 
одноплемінним та одновірним населенням. Були започатковані нові форми 
інкорпорації Правобережної України у російські державні структури,  ви-
значено ряд пріоритетних заходів, зокрема: закінчити ревізію дворянських 
справ, реорганізувати поліцію, поставивши її в своє пряме підпорядкування. За 
Бібікова процес декласації шляхти набрав особливих обертів. За образним 
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висловлюванням Д.Бовуа у хід була запущена величезна машина для її 
«перемелювання». На пропозицію цього генерал-губернатора указом від 4 січня 
1840 р. була заснована Центральна Ревізійна Комісія ( далі - ЦРК) з розгляду 
справ дворянських депутатських зібрань для губерній: Київської, Волинської та 
Подільської, яка повинна була закінчити свою роботу до 1-го січня 1844 р.  
Новостворена комісія заміняла три губернські і була поставлена в безпосереднє 
підпорядкування генерал-губернатора. При цьому вводилося обмеження щодо 
внесення шляхти до дворянських родовідних книг. 

Дана комісія розгорнула величезну діяльність, переглядаючи тисячі 
сторінок документів, якими шляхтичі сподівалися довести своє дворянське 
походження. 

Серед письмових доказів, які вона розглядала, варто відмітити такі: 
1) юридично-правові, до яких слід віднести: привілеї польських королів, 

свідоцтва про прийняття присяги Росії, свідоцтва ревізійних казок, паспорти, 
ухвали про внесення до дворянської родословної книги, рішення попередніх 
ревізійних комісій та Герольдії про дворянське походження; 

2) родовідні: метрики про хрещення та захоронення, передшлюбні угоди, 
свідоцтва про шлюб, виписки з метричних книг (якщо оригінал не зберігся), 
родові посімейні списки, поколінні розписи, герби тощо; 

3) господарсько-правові: купчі контракти, ввідні документи у володіння 
маєтками, доручення на ведення справ, боргові розписки, протести та рішення 
за судовими позовами (борги, втечі кріпаків тощо), дарчі записи, духовні 
заповіти, свідоцтва про нерухому та рухому маєтність. 

Зрозуміло, що апарат створений ЦРК не міг детально і глибоко розглянути 
представлені документи, оскільки являв собою просто механізм з чітко 
відлагодженою програмою. Керуючись рекомендаціями Герольдії з недовірою 
ставитись до представлених доказів, комісія, яка була завалена різноманітними 
паперами, відкидала або ставила під сумнів право на дворянство майже кожної 
родини, що не мала великої земельної власності. 

У 1845 р. постало питання про припинення подання доказів дворянства і 
запропоновано переведення шляхти до стану однодворців чи громадян. Окремо 
укладалися списки тих, хто не зміг надати потрібних доказів, але мав право на 
їхнє продовження. Такі списки подавалися з губернських дворянських зібрань 
до Сенату лише з пропозиціями генерал-губернатора. Підтвердження генерал-
губернатора вимагалося і при поданні документів, за якими шляхті надавалося 
дворянство. 

В результаті проведення процесу декласації впродовж 1832-1850 рр. майже 
340 тис. безземельних шляхтичів було виключено з родословних дворянських 
книг і переведено до податних станів. 

Проведена імперською владою так систематично і послідовно впродовж 
трьох десятиліть декласація багаточисельної польської шляхти завдала 
фатального удару по шляхетській солідарності. І якщо в 30-х роках польські 
поміщики ще вважали своїм обов‘язком підтримувати зубожілих своїх 
одноплемінників, то згодом у 50-х роках для багатьох з них – це була вже 
проста робоча сила, як і кріпаки – українці. 

 
ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО СПОСОБУ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА 

СУДОМ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Юхимюк О.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права 
юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки 

 
Суд Справедливості Європейського Союзу (The Court of Justice of the 

European Union) був заснований в першу чергу для тлумачення права ЄС та 
контролю за однаковим його застосуванням у всіх країнах-членах ЄС. 
Актуальність даної статті полягає у розгляді використання Судом 
Справедливості історичного способу тлумачення права, а також впливу 
результатів такого тлумачення на правовий порядок Європейського Союзу 
вцілому та держав-членів зокрема. 
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Сьогодні Суд Справедливості використовує історичний спосіб тлумачення 
вкрай рідко порівняно з першими роками свого функціонування. Як відомо, 
метою історичного способу тлумачення є встановлення намірів та задумів 
законодавця. Дослідження права через призму історичного тлумачення 
можливе завдяки посиланню на так звані travaux preparatoires, тобто підготовчі 
роботи що супроводжують створення кожного правового акта (дебати та 
процедури, що супроводжують підготовку акта). На основі цих документів 
легше визначити цілі та наміри законодавця щодо проектованого акта. 

Стосовно підготовчих робіт засновницьких договорів ЄС потрібно 
враховувати специфіку ведення переговорів при укладенні міжнародних 
договорів. Зрозуміло, що договори були прийняті одностайно, а юридичні 
пропозиції суттєво різнились між собою. Наміри та задуми проектантів держав, 
що вели переговори, не відображають сучасної форми Договору. Тому вони не 
надто придатні для використання при сучасній інтерпретації права ЄС. Також 
не варто керуватися при інтерпретації права ЄС протоколами переговорів, якщо 
вони не відображені в Договорі. 

Формальна заборона використання історичного способу тлумачення 
проглядається в самій процедурі ведення переговорів. Всі документи, 
підготовлені під час переговорів готувались таємно, і, звичайно, не 
публікувались. Тож історичний спосіб не варто розглядати легальним засобом, 
завдяки якому Суд Справедливості може здійснювати дослідження права ЄС. 
Те саме застереження стосується засідань Ради і Комісії, які є таємними, хоча 
всі проекти Комісії, як і висновки парламенту публікуються в офіційному 
виданні (Official Journal). Крім того, акти, що приймаються спільно 
Європейським Парламентом і Радою, безпосередньо Радою, чи Комісією на 
основі ст. 253 Договору про заснування Європейської Спільноти, визначають 
причини, через які вони були видані, а також містять посилання на всі висновки 
і рекомендації, що вимагались відповідно до Договору про заснування 
Європейської Спільноти. Якщо преамбула акта містить посилання на акти і 
завдання інституції, що видала цей документ, це спрощує Суду Справедливості 
дослідження права. 

В рішеннях Суду Справедливості можна знайти безпосередні посилання до 
преамбули акту, як в справі Markus and Walsh v Hauptzollamt Hamburg-Jonas, та 
наміри авторів. 

В іншій справі  Import Gadgets Суд Справедливості виносячи попереднє 
рішення щодо частин складних ляльок, постав перед проблемою тлумачення 
Спільного Митного Тарифу (Common Customs Tariff). Cуд Справедливості 
скористався Роз‘яснювальними Нотами до Брюссельської Термінології 
(Explanatory Notes to the Brussels Nomenclature), тобто поясненнями до конвенції 
від 15 грудня 1950 року про термінологію для класифікації товарів у спільному 
тарифі. Ці ноти були визнані «важливою і обґрунтованою допомогою», яка на 
фоні відсутності необхідних правових положень права ЄС потрібна для 
тлумачення заголовків Спільного Митного Тарифу. Більше того, вони є 
історичною базою для Спільного Митного Тарифу, що зобов‘язує всі країни-
члени ЄС. 

Історичний спосіб тлумачення не став для Суду Справедливості основним і 
популярним способом інтерпретації права. Адже судді Суду Справедливості не 
повинні заново розкривати концепції, з яких розпочиналось створення права 
ЄС, оскільки сам Суд Справедливості створений та функціонує на основі цього 
права. 

 
ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ 
 
Хойнацька Л.М., к.і.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС 

 
Правозахисний рух в   УРСР був представлений Українською  Гельсінською 

Групою (УГГ), яка мала на меті сприяти виконанню Гельсінських угод щодо 
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прав людини,  підписаних у 1975 р. урядами 35 держав Європи  і Північної 
Америки у тому числі й урядом  СРСР. 

Навесні 1976  р. у Москві виникла Група сприяння виконанню Гельсінських 
угод в СРСР, створена фізиком Ю.Орловим. Незабаром аналогічні організації  
створюються у Литві, Грузії і Вірменії. 

9 листопада того ж року у Києві  з'явилаcя Українська група сприяння 
виконанню Гельсінських угод, керована письменником М. Руденком. До  неї 
увійшли О.Бердник,  І.Кандиба, Л.Лук'яненко, М.Маринович, М.Матусевич, 
О.Мешко, Н.Строката, О.Тихий та інші, всього 37 осіб.  Представником групи в 
Москві став П.Григоренко. УГГ відрізняло від попередніх правозахисних 
організацій те, що вона була відкритою громадською організацією яка діяла до 
початку 1980-х років. 

Свої цілі члени групи визначили в кількох документах, зокрема 
«Меморандумі» та «Декларації Української громадської групи сприяння 
виконанню Гельсінських угод», написаних М. Руденком. У «Декларації» 
проголошувалося, що у своїй роботі група керується не політичними, а лише 
гуманітарно-правовими мотивами.  Група мала сприяти ознайомленню широких 
кіл української громадськості з Декларацією прав людини й вимагати, щоб цей 
міжнародний правовий документ став основним у відносинах поміж Особою і 
Державою, стежити за виконанням гуманітарних статей Прикінцевого акта 
Наради з питань безпеки і співпраці в Європі; домагатися, щоб на всіх 
міжнародних нарадах, де мали обговорюватися підсумки виконання 
Гельсінських угод, Україна як суверенна європейська держава та член ООН 
була представлена окремою делегацією; наполягали на акредитуванні в Україні 
представників зарубіжної преси, створенні незалежних прес-агенств тощо. 
Своїм головним завданням група вважала ознайомлення урядів країн-учасниць і 
світової громадськості з фактами порушень на терені України Декларації прав 
людини та гуманітарних статей, ухвалених Гельсінською нарадою. 

Незважаючи на цілковиту законність діяльності УГГ та її підтримку 
західними демократіями, працювала вона в умовах постійного тиску з боку 
владних структур. Особливу ненависть викликали у КГБ поширювані на Заході 
меморандуми про незаконні арешти учасників дисидентського руху, списки 
політичних в'язнів, їхнє становище у таборах тощо. З 1976 до 1980 р. УГГ 
зробила 30 заяв, видала 18 меморандумів і 10 бюлетенів. Група підтримувала 
контакти з аналогічними об'єднаннями в СРСР, ставлячи  за мету 
«інтернаціоналізувати» захист громадянських і національних прав. Проте ні 
поміркованість УГГ, ні вимоги Заходу дотримуватися прав людини не 
перешкодили радянським органам вчинити її погром. 

Протягом 1977 – 1978 рр.  було заарештовано М. Руденка, О. Тихого, М. 
Мариновича, М. Матусевича. Згодом – Л. Лук'яненка та О. Бердника.  В  той же 
час, протягом 79-го р. кількість учасників правозахисного руху зросла.  

Навесні 1979 р. в Мордовських таборах політичних в'язнів створено Групу 
сприяння виконанню Гельсінських угод у місцях позбавлення волі, до якої 
увійшли члени УГГ (Л.Лук'яненко, М.Руденко, О.Тихий), а також політичні 
в‘язні з України: С.Караванський, О. Попович, Б. Ребрик, В. Романюк та ін. 

Деяким членам УГГ було  дозволено емігрувати. За кордон виїхали П. 
Григоренко, Н.Світлична, Н.Строката та ін.    На підставі доручення від УГГ 
було створено Закордонне Представництво «Української Гельсінської групи» 
(ЗП УГГ) у складі П.Григоренка, Л. Плюща та Н. Строкатої. З 1980 р.   ЗП 
«УГГ» почало видавати щомісячник «Вісник репресій в Україні» (ред. 
Н.Світлична). У «Віснику» друкувалася систематизована інформація про 
переслідування в радянській Україні інакомислячих. Він  мав постійні рубрики 
«Хроніка репресій», «Архів самвидаву», «Новини про засуджених». Видання 
призначалося українським громадським організаціям, комітетам оборони і 
допомоги переслідуваним. 

КДБ застосовував до УГГ жорстокі репресії. До 1980 р. майже три чверті 
правозахисників, які входили до УГГ, було засуджено за звинуваченням в 
антирадянській агітації і пропаганді на терміни від 10 до 15 років. За 
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радянськими законами того часу це був максимальний термін позбавлення волі. 
На початку 80-х рр. відбулися чергові судові процеси, які прирекли на нові 
терміни ув‘язнення В. Стуса, Ю.Литвина, О. Тихого, В. Марченка. Усі вони 
померли, не витримавши тяжких табірних умов, не дочекавшись звільнення та 
реабілітації.  

Проте наступ карально-репресивної системи не загальмував розвиток 
націонал-демократичного руху в Україні. Правозахисна платформа УГГ 
виявилася діяльним у рамках існуючого радянського законодавства і 
міжнародних договорів речником прагнень українського народу до політичної і 
соціальної свободи та державної незалежності.   

 
ДЕЩО ПРО МОВНУ РІВНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЮ  

ЗА МОВНОЮ ОЗНАКОЮ 
 

Янковська Г.В., к.філолог.н., доцент, доцент кафедри гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін ННІПП НАВС  
Лобко С.В., студент Полтавського відділення ННІЗН НАВС 

 
В епоху глобалізації мовні питання набувають особливого значення: 

територія використання, сфери застосування певних мов значно розширюються, 
інших – значно зменшуються. Мовці потрапляють у різні мовні середовища, у 
неоднакові обставини для реалізації своїх прав та обов‘язків. За таких умов 
важливим є дотримання принципів мовної рівності та недискримінації за 
мовною ознакою, що є актуальним питанням сьогодення. 

Принцип мовної рівності полягає в тому, що всі, хто знаходяться в 
однаковому становищі, мають рівні мовні права, свободи та обов‘язки. Разом з 
тим мовна рівність поширюється і на рівність перед законом та судом. Так, всі 
громадяни України мають однакове право на вивчення державної мови, що 
забезпечується державою шляхом її вивчення у відповідних освітніх закладах. 
Всі національні меншини в Україні мають право користуватися рідною мовою, 
її вивчати тощо. Всі особи, які планують обійняти посаду професійного судді в 
Україні, зобов‘язані володіти державною мовою. 

Одним із шляхів забезпечення мовної рівності є заборона дискримінації за 
мовною ознакою, згідно з якою не дозволяється безпідставне неоднакове 
ставлення до осіб, що знаходяться в однакій мовній ситуації, чи однакового 
підходу до осіб, що знаходяться в різних мовних ситуаціях. Під терміном 
«неоднакове ставлення» слід розуміти певні відмінності, обмеження, 
розрізнення, винятки або переваги в ставленні до мовця. Так, наприклад, 
учасникам кримінального провадження, які не володіють державною мовою та 
які володіють державною мовою, не можуть бути надані рівні мовні права, адже 
у них різне мовне становище. У такому випадку забезпечують учасникам 
кримінального провадження, які не володіють державною мовою, право давати 
показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або 
іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності 
послугами перекладача. 

Дотримання принципу мовної рівності та недискримінації за мовною 
ознакою, за звичай, гарантується державою. Його порушення може призвести 
до порушення інших прав таких, як: право на працю, право на справедливе 
судочинство, виборче право, право на отримання громадянства, право на 
отримання освіти. 

Принцип рівності та принцип недискримінації як фундаментальні принципи 
права знаходять свою законодавче втілення не лише в міжнародних 
документах, а й в основних законах держав – конституціях. Щодо 
формулювання принципів мовної рівності та недискримінації за мовною 
ознакою у конституціях пострадянських країн, то варто зазначити таке: 

Формулювання принципів мовної рівності та недискримінації за мовною 
ознакою  в основному відповідає міжнародним стандартам. 
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У всіх конституціях країн пострадянського простору передбачено принцип 
рівності, утім не у всіх він конкретизований як принцип мовної рівності, на що 
вказують загальні формулювання: всі люди рівні перед законом (ст. 14.1 
Конституції Республіки Вірменія); всі рівні перед законом і судом (ст. 14 
Конституції Казахстану) і для пор.: держава гарантує рівність прав і свобод 
людини і громадянина незалежно від мови (ст. 19 Конституція Росії), держава 
гарантує рівність прав та свобод кожного незалежно від мови (ст. 25 
Конституції Азербайджанської Республіки) тощо. 

У деяких конституціях передбачено рівність лише перед законом, або лише 
перед законом і судом, або лише перед законом і владою тощо. Вважаємо за 
недоцільне таке формулювання, адже воно обмежує реалізацію формальної 
рівності (рівності перед законом і судом, а також рівності прав, свобод та 
обов‘язків). 

Не у всіх конституціях пострадянських країн передбачено принцип 
недискримінації за мовною ознакою, натомість наявне лише узагальнене 
формулювання без вказівки на мовну ознаку: права людини реалізуються без 
будь-якої дискримінації (ст. 91 Конституції Латвійської Республіки); всі рівні 
перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист прав 
і законних інтересів (ст. 22 Конституції Білорусі). Разом з тим у Конституції 
Грузії цей принцип не передбачено навіть в узагальненому формулюванні. 
Поясненням цього може бути те, що принцип недискримінації вважається 
відносно новим принципом, який потребує ґрунтовного теоретичного 
опрацювання та відповідного законодавчого закріплення. 

Наявне різне формулювання принципу недискримінації за мовною ознакою 
в конституціях пострадянських країн: 1) передбачено заборону дискримінації за 
мовною ознакою (приналежністю) (ст. 14.1 Конституції Республіки Вірменія, 
ст. 16 Конституції Киргизької Республіки, ст. 14 Конституції Казахстану); 2) 
передбачено заборону обмеження прав та свобод людини і громадянина за 
ознаками мовної приналежності (ст. 19 Конституція Росії, ст. 25 Конституції 
Азербайджанської Республіки); 3) передбачено обмеження та надання привілеїв 
за мовними ознаками ( ст. 24 Конституції України, ст. 29 Конституції 
Литовської Республіки). Вважаємо, що у поняття дискримінації входить не 
лише приниження, обмеження або позбавлення прав, свобод, обов‘язків, а й 
надання переваг. Згадати хоча б визначення поняття дискримінації, що подане в 
Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти як «будь-яка 
відмінність, виключення, обмеження або перевага за ознакою … мови». Саме 
тому вважаємо неточним формулювання принципу недискримінації за мовною 
ознакою лише як обмеження прав, свобод за мовною ознакою. 

Суб‘єктами, до яких застосовують ці принципи, є: людина і громадянин 
(Росія, Туркменія), люди (Вірменія, Грузія, Литва, Латвія),  громадяни (Україна, 
Молдова, Узбекистан). Наявні й узагальнені невизначені категорії такі, як всі 
(Таджикистан, Казахстан, Естонія, Білорусія), ніхто (Киргизія) та кожний 
(Азербайджан). Вважаємо за доцільне визначати точно коло суб‘єктів, при 
цьому воно не може бути звужено лише до «громадянина». 

Такий аналіз дає підстави стверджувати, що принципи рівності та 
недискримінації за мовною ознакою – це  основоположні принципи мовних 
прав і свобод людини і громадянина. Їх закріплення насамперед наявне в 
основних міжнародних документах. На рівні держави такі принципи є 
конституційними за своєю сутністю. Конституції пострадянських держав 
містять правові норми, які загалом відповідають міжнародним щодо 
закріплення принципу мовної рівності та потребують уточнення щодо 
закріплення принципу недискримінації за мовною ознакою. Принципи мовної 
рівності та недискримінації мають бути поширені не лише на громадян певної 
держави, а й на всіх людей, які перебувають у певній державі, що повинно бути 
закріплено на конституційному рівні. Подальші розвідки вбачаємо у 
дослідженні реалізації цих принципів у практичній діяльності мовців. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ АДВОКАТІВ  
(ДО 90-РІЧЧЯ З НАГОДИ ЗАСНУВАННЯ СУА) 

 
Клименко О.З., к.і.н., доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін ННІПП НАВС 

 
А хто доходить свого пpава, той не pобить нікому кpивди. 

К. Левицький 
 
Конституційне прагнення розвивати і зміцнювати демократичну державу 

неможливо реалізувати без утвердження в суспільній свідомості і соціальній 
практиці невідчужуваних прав і свобод людини, нормативного закріплення їх 
гарантій. На нинішньому етапі реальний захист прав людини належить до 
найгостріших проблем української дійсності. Питаннями забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина опікуються науковці різних сфер юридичної 
науки, а діяльність Союзу Українських Адвокатів (СУА, 1923–1939), з обсягом 
діяльності на всю польську державу, з делеґатурами у містах, в яких існували 
окружні суди, належить до маловідомих та маловивчених сторінок історії. 

Установчі збори СУА відбулися 20 травня 1923 р., на яких були присутні 50 
адвокатів та 15 кандидатів адвокатури. Першим Головою СУА на цих зборах 
обрано С. Федака, заступником – М. Левицького. Засновниками СУА виступили 
адвокати: Степан Федак, Макс Левицький, Володимир Охримович, Михайло 
Волошин, Євген Давидяк, Маріян Глушкевич, Ізидор Голубович, Ярослав 
Олесницький, Лев Ганкевич, Альфред Говикович, Степан Шухевич, Мирослав 
Янкевич, Юліан Лещій, Іван Голубовський, Іван Бандель, Євген Гвоздецький, 
Іван Волошин, Іван Кміцикевич, Микола Шухевич. Головами СУА були також 
Лев Ганкевич і (з 1924) Кость Левицький. СУА організовував оборону в 
політичних процесах (число їх постійно зростало), відстоював професійні 
інтереси української адвокатури, боронив права української мови в судах і 
державних урядах та установах. Чимало праці докладали члени СУА для 
роз'яснення українському населенню краю державних законів, їхніх прав та 
обов'язків. Вони виступали у судових процесах оборонцями як українсько-
громадсько-політичних об'єднань і партій, так і окремих їх членів. 1939 р. СУА 
об'єднував близько 400 адвокатів і 300 кандидатів адвокатури (близько 3/4 усіх) 
у Польщі, які були захисниками української нації та українських організацій у 
політичних процесах у Східній Галичині в 20–30 роки ХХ ст.  

Статут СУА, крім завдань розвитку корпорації, ставило також завдання, які 
стосувалися загальноукраїнських проблем того часу – розвиток української 
правничої термінології, історії українського права, боротьба за право 
застосовувати українську мову в державних, судових та інших органах Польщі. 
Ці питання були надзвичайно актуальними та принциповими, як для адвокатів, 
так і для українського населення Польщі в цілому, оскільки після 1920 р. мовна 
політика Польщі була спрямована на тотальне запровадження виключно 
польської мови, як державної. 

Рішення про видання професійного правничого часопису українських 
адвокатів –  «Життя і Право» (липень 1928 р. – червень 1939 р.) – прийнято на 
засіданні правління СУА 7 квітня 1928 р. (Часопис почав видаватися, як орган 
СУА, однак уже 16 березня 1929 р. на спільному засіданні представників СУА і 
Товариства Українських Правників вирішено видавати часопис під егідою двох 
правничих організацій [2.. У часописі друкувалися огляди проведених 
загальних зборів цих організацій, проблемні питання які стоять перед ними, 
подавалась детальна інформація про членів цих організацій, звіт про діяльність 
осередків, а також про роль та значення громадської та патріотичної позиції 
українського адвоката для побудови своєї держави. Українські адвокати – члени 
СУА займали активну громадську позицію через участь в українських 
громадських та політичних партіях. Разом із Науковим товариством ім. Тараса 
Шевченка українські адвокати виступили організаторами правничого 
факультету Українського Таємного Університету у Львові, який діяв в 1921–
1925 р., читаючи там курси лекцій та проводячи практичні заняття. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1923
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Усе вищезазначене дозволяє зробити правомірний висновок, що внесок 
СУА був вагомим у всіх без винятку галузях суспільно-політичного та 
культуpного життя укpаїнського населення Східної Галичини. СУА – перша 
громадська корпоративна організація українських адвокатів; видавець першого 
часопису українських адвокатів «Життя і право»; історія СУА потребує ще 
ґрунтовного вивчення, а повноцінне її включення в науковий обіг – вимога 
часу, зумовлена співзвучністю багатьох проблем, які стоять перед вітчизняними 
правниками сьогодні. Моральний обов‘язок наукової юридичної громадськості 
повернути в науковий обіг спадщину цілої плеяди українських правників та 
адвокатів – членів СУА, яка продовжує зберігати свою наукову вартість у 
контексті проблеми стану дотримання захисту прав людини в Україні. 

 
СТЕПАН ФЕДАК – НАЙВІДОМІШИЙ АДВОКАТ ГАЛИЧИНИ 

ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 

Ключник Т.П., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: к.і.н., доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін ННІПП НАВС Клименко О.З. 
 

«…у всякій громадянській роботі… і у своїй становій адвокатській 
діяльності був все живий, пильний і старанний та своєю працею здобував собі 

ім’я поважного і визначного українського громадянина» 
К. Левицький про С. Федака 

 
Степан Федак (1861–1937) – видатний борець за права народу, працював для 

відродження своєї нації в‘язень царських і польських тюрем, одна з найбільш 
популярних і знаних особистостей Галичини, засновник Союзу Українських 
Адвокатів, визначний громадський діяч, філантроп, був знаним адвокатом, 
держсекретарем ЗУНР та УНР, організатор Комітету допомоги політичним 
в'язням, який очолював до кінця життя. Свого часу він допоміг реалізувати не 
один суспільно-значущий проект: «стукав до людських сердець, щоби 
зменшити горе на рідній землі та на чужині». Ще збереглося немало 
громадських будинків, церков, шкіл, споруджених за фінансової підтримки С. 
Федака. Настав час відновити історичну справедливість стосовно нього. 

Підпорядковане щодо поляків становище українців у Галичині змусило 
національні сили до пошуку нових шляхів національного розвитку. На початку 
ХХ ст. нова хвиля активності українського руху в Галичині втягнула С. Федака 
у вир національно-політичного життя. В неоднорідній політичній структурі 
української громади Львова С. Федак належав до українофільської течії. За 
світоглядом С. Федак належав до епохи так званої «професорської» політики з її 
непохитною вірою в просвіту, демократію та самоврядування. Проте до великої 
політики він ставився зі скепсисом і намагався уникати її. Оцінка С. Федаком 
навіть найгостріших питань суспільно-політичного життя Галичини, зокрема 
міжнаціональних стосунків, зажди вирізнялася виваженістю, прагненням знайти 
можливість для компромісу. Як студент університету належав до Академічного 
гуртка, який об‘єднував українську молодь, а також разом з К. Левицьким 
організував одне з перших професійних об‘єднань українських правників – 
«Кружок правничий». 1889 р. разом з К. Левицьким, Є. Олесницьким, Миколою 
Шухевичем, О. Огоновським, А. Горбачевським С. Федак започаткував видання 
першого у Східній Галичині українського правничо-фахового журналу 
«Часопись правнича». З 1890 р. розпочав адвокатську практику у Львові і дуже 
швидко завоював авторитет серед правників. Саме в нього проходив 
адвокатську практику майбутній президент ЗУНР Євген Петрушевич. 

Завдяки успіхам у професійній діяльності і високій громадській активності 
С. Федак завоював собі неабиякий авторитет. У 1890-х pоках під впливом 
молодих діячів (С. Федак, Є. Олесницький і К. Левицький та інші) зазнав змін 
народовський рух, 1894 р. у Львівський університет перейшов М. Грушевський. 
Національно-демократична партія, співзасновниками якої вони стали 1899 р., 
теж доручає С. Федаку важливі і складні питання. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BD%22+%5Co+%22%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F1890%22+%5Co+%221890
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%25A0%22+%5Co+%22%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y16ab066e29920a66bd0338b4746b836c&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%22+%5Co+%22%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Активну участь С. Федак брав і в роботі Наукового товариства імені 
Шевченка. Зокрема, в 1896 р. він разом з Костем Левицьким та Іваном Франком 
увійшов до складу спеціальної статутної комісії, що мала переглянути чинний 
статут та запропонувати проект нового. Він обирався до Ширшого Народного 
Комітету Української національно-демократичної (народної) партії, входив до 
різних депутацій: від Народного Комітету до прем‘єр-міністра барона Гауча, 
яка у Відні 1906 р. доповіла про вимоги українського народу; від делегації 
українських товариств до намісника Галичини д-ра М. Бобжинського з нагоди 
80-ліття уродин цісаря 1910 р., де голова делегації проф. В. Шухевич зазначив, 
що українці не втрачають надії на покращення їхнього життя під пануванням 
Франц-Йосифа. Але 1911 р. д-р С. Федак і В. Шухевич програли вибори в 
міську раду Львова, де не було жодного українця. 

1909 р.у адвокат підписав заклик керівників львівських товариств про збір 
коштів на пам'ятник Т. Шевченкові у Києві до 100-річчя з дня його народження, 
склав частку на стипендію імені А. Вахнянина. 

У тpавні 1923 p. у Львові з ініціативи С. Федака, В. Охpимовича, Я. 
Олесницького, Л. Ганкевича та інших відомих адвокатів було ствоpено 
пpофесійну адвокатську оpганізацію «Союз укpаїнських адвокатів», пеpшим 
головою якої став С. Федак. 

Кожна людина тією чи іншою мірою стає частинкою історії. Але її реальний 
вплив на події не завжди збігатиметься з баченням нащадками крізь призму 
історичної науки. Ретельність, з якою замовчували постать С. Федака радянські 
ідеологи, підкреслює його велич. Замовчувана світла й велична постать 
поступово відкривається нам в усіх іпостасях: організатор економічних установ: 
член Управи «Народної Торгівлі», член-засновник Товариства взаємних 
забезпечень «Дністер» (з 1909 р. – головний директор), Центробанку, 
Ревізійного Союзу Українських Кооператив, Земельного Банку Гіпотечного, 
«Карпатії», Української Щадниці в Перемишлі, віце-президент Крайового 
Банку, з 1906 р. – член Апеляційної комісії для заробіткового податку; 
громадсько-культурний діяч: член Академічного гуртка, диригент 
студентського хору, співзасновник товариства «Боян», управитель Галицької 
Митрополії, радник А. Шептицького, дійсний член Наукового товариства іи. Т. 
Шевченка, активний член майже всіх українських товариств, сеньйор 
Ставропігійського Інституту, почесний член «Просвіти», визначний меценат; 
авторитетний політик: чільний діяч Української Національно-Демократичної 
партії, голова Харчового уряду – першого міністерства ЗУНР, міністр фінансів 
УНР, з 1918 р. – голова Українського Горожанського Комітету для опіки й 
допомоги українським полоненим, інтернованим і політичним в'язням, голова 
партійного суду УНДО. 

Діяльність С. Федака у справах захисту інтернованих та політичних в‘язнів, 
розвитку української освіти та культури здобула загальне визнання. У відповідь 
на звернення ініціативної групи і першого заступника голови ОУН Богдана 
Червака міськрада Львова 2010 р. вирішила встановити меморіальну дошку 
Степану Федаку, який працював «для відродження своєї нації», на його будинку 
по вул. Дорошенка, 48, де була його власна адвокатська канцелярія. 

Адже, як інженер нічого не побудує ігноруючи розрахунки, так і державу не 
створиш на фальшивій історії з перекрученими подіями і замовчуваними 
діячами. 

 
БОРОТЬБА УГГ ЗА ПРАВА ЛЮДИНИ 

 
Турова Є. О., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри загальноправових дисциплін 
ННІПП НАВС Денисенко О. А. 

 
Після підписання Радянським Союзом у серпні 1975 р. Заключного акту 

Наради у Гельсінкі у справах безпеки й співпраці в Європі, у країні активно 
поширюється дисидентський рух. Повіривши в лібералізацію радянського ладу, 
дисиденти почали організовувати легальні групи й об'єднання, які мали 
наглядати за дотриманням прав людини в СРСР. Перший Гельсінський комітет 
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було засновано у Москві в травні 1976 р.  9 листопада 1976 року була створена 
Українська Гельсінська група (УГГ), відома як Українська громадська група 
сприяння виконанню Гельсінських угод. Вона стала найбільшою 
правозахисною організацією в республіці. Її очолив письменник М. Д. Руденко, 
а серед 37 членів були такі відомі дисиденти, як П. Григоренко, Л. Лук‘яненко, 
І. Кандиба, Н. Світлична,В. Чорновіл, В. Стус, С. Караванський, О.Мешко, О. 
Бердник та ін.  

УГГ відрізняло від попередніх правозахисних організацій те, що вона була 
відкритою громадською організацією. В своїй діяльності вона контактувала з 
аналогічними об‘єднаннями по всьому СРСР. Згідно з основоположною 
декларацією УГГ її метою було сприяти виконанню в Україні Гельсінських 
угод: 

* збирати докази порушення тих угод та скарги постраждалих; 
* доводити факти порушення прав людини та націй в Україні до відома 

ширших кіл української та міжнародної громадськості, до урядів держав, які 
підписали Заключний акт.  

УГГ ставила також своїм завданням знайомити громадян України з 
Декларацією Прав Людини ООН, домагатися від влади здійснення права на 
вільний обмін інформаціями та ідеями, акредитування в Україні представників 
закордонної преси, утворення незалежних пресових агентств, безпосереднього 
контакту України з іншими країнами[2,c.53]. Для виконання цих завдань УГГ 
встановила зв'язок зі своїми кореспондентами та співробітниками у різних 
частинах України, а також з іншими гельсінськими групами (вірменською, 
грузинською, литовською, російською), зібрала сотні документів, які свідчать 
про порушення органами влади людських та національних прав. У своїх 
деклараціях, меморандумах, зверненнях, протестах УГГ доводила їх до відома 
різних міжнародних кіл, а також органів влади СРСР. У своїй діяльності УГГ 
керувалася не політичними, а лише гуманітарно-правовими мотивами і свою 
головну мету вбачала в ознайомленні світового співтовариства з порушенням 
прав людини в Україні. Незважаючи на цілковиту законність діяльності УГГ, її 
підтримку західними демократіями, працювала вона в умовах постійного тиску 
з боку владних структур. Особливу ненависть викликали у КДБ поширювані на 
Заході меморандуми про незаконні арешти, списки політичних в‘язнів, їхнє 
становище у таборах тощо. Ні поміркованість УГГ, ні вимоги Заходу 
дотримуватися прав людини не перешкодили радянським органам влади 
застосовувати репресії проти активістів правозахисного руху [4,c.76,c.83]. До 
1980 р. три чверті членів Української Гельсінської групи були ув'язнені. 
Протягом 1977-1985 рр. 23 були засуджені за політичними й кримінальними 
статтями та відправлені в табори й на заслання, 6 позбавлені радянського 
громадянства. Три члени групи – В. Стус,  О. Тихий та Ю. Литвин загинули в 
таборах. 

Знищення легальної громадянської організації, діяльність якої відповідала 
нормам радянського та міжнародного права було злочином тоталітарної 
системи. 

Діяльність Української Гельсінської групи сприяла виникненню в Україні 
Народного Руху, стала каталізатором боротьби за проголошення Української 
незалежної держави. 
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СЕКЦІЯ 4: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

 
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 
Горбачевський В.Я., д.ю.н., доцент, заслужений юрист України, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 
 

Запровадження положень нового Кримінального процесуального кодексу 
вимагає осмисленої їх реалізації у процесуальній діяльності. Багато з 
запропонованих у КПК України новел на теперішній час опрацьовуються на 
практиці. Дотримання процедури кримінального провадження, запропонованої 
у новому КПК України, підвищує рівень захисту прав особи у кримінальному 
процесі, створює гарантії збоку державних органів неухильно дотримуватися 
законності при здійсненні процесуальної процедури. 

Законність – це засада кримінального процесуального кодексу, сфера 
діяльності якої надзвичайно широка. Вона стосується всіх стадій та інститутів 
кримінального процесу, всіх його суб'єктів, поширюється на всі дії і 
процесуальні рішення, пронизує всі інші засади і значною мірою сприяє їх 
фактичній реалізації. 

В кримінальному провадженні ця засада реалізується як вимога точного і 
неухильного застосування законів органами досудового розслідування, 
прокуратури, суду, дотримання(виконання) всіма іншими суб'єктами 
кримінального провадження, державними і недержавними установами й 
організаціями, посадовими особами, громадянами приписів Конституції 
України, законів і відповідних нормативних актів. 

У правовій державі діє засада верховенства закону; органи влади 
створюються і функціонують на підставі закону. Законність – це правовий 
режим точного та неухильного додержання законів при здійсненні 
правозастосовної діяльності, одночасно є однією з гарантій встановлення істини 
у кримінальному провадженні та забезпечення захисту прав та свобод людини, 
шляхом дотримання єдиного порядку кримінального провадження у всіх 
кримінальних справах, процесуальної форми та передбаченої процедури, 
забезпеченні застосування закону. Рух кримінального провадження із однієї 
процесуальної стадії в іншу може здійснюватися лише на підставі закону і в 
суворо визначеній послідовності. У разі виявлення порушень закону 
забезпечується вжиття заходів щодо їх усунення.  

У кримінально-процесуальному провадженні засада законності має свою 
специфіку, адже кримінальний процес, як діяльність органів досудового 
розслідування, прокуратури та суду, регламентований законом більш детально, 
ніж будь-який інший вид державної діяльності. Це обумовлено, зокрема тим, 
що на вище зазначені суб‘єкти кримінального процесу покладено обов'язки 
здійснення кримінального провадження, для чого ці органи наділяються 
владними повноваженнями та правом застосування примусових заходів у 
випадках та порядку, прямо передбачених у законі, а також роз'яснення та 
забезпечення прав та законних інтересів усіх громадян, які беруть участь у 
судочинстві, та правильного здійснення ними своїх процесуальних обов'язків, 
що передбачено законом. 

Засада законності вимагає дотримання положень всіх інших засад 
кримінального провадження загального характеру, але вона цим не 
обмежується, а потребує також застосування та виконання всіх норм 
кримінального та кримінально-процесуального закону, що застосовуються в 
кримінальному судочинстві, а також у необхідних випадках виконання норм 
інших галузей права. 

За Конституцією України у кримінальному процесі визначено широке коло 
прав, зокрема кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 
вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених 
законом. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити 
уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під 
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 
сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно 
звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не 
вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. Кожному 
заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви 
арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту 
затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 
захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді 
своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно 
повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. 

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише 
судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи 
з'ясувати істину в ході кримінального провадження, якщо іншими способами 
одержати інформацію неможливо. 

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім 
випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто 
не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як 
правопорушення. 

Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, 
ця допомога надається безоплатно. Обвинувачення не може ґрунтуватися на 
доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви 
щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Ніхто не зобов'язаний 
доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Особа вважається 
невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 
встановлено обвинувальним вироком суду 

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує 
матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням. 

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення 
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, 
має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань, є вільною у виборі захисника 
своїх прав, а після використання всіх національних засобів правового захисту 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна. 

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком 
обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. 
 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ 
 

Конопельський В.Я., к.політ.н. доцент, начальник кафедри кримінального 
права та кримінології  Одеського державного університету внутрішніх справ 

 
Диференціація та індивідуалізація виконання покарань є одним із принципів 

кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань, що 
закріплений в ст. 5 КВК України. Без сумніву, що для з‘ясування змісту 
диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк досить важливо визначитись з етимологічним значенням їх 
системоутворюючих ознак. Зокрема, в науці під диференціацією (фр. 
differentiation, від лат. differentia = відмінність) розуміють поділ чого-небудь на 
окремі різнорідні частини, форми і ступені, а під індивідуалізацією – надання 
кому-, чому-небудь індивідуальних ознак, рис; здійснення чого-небудь по-
різному стосовно неоднакових предметів, різних осіб, т.ін. 

Таким чином, якщо узагальнити ці поняття, то під диференціацією та 
індивідуалізацією виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк слід розуміти створення на правовому та реалізація на організаційному 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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рівні індивідуальних умов виконання зазначеного покарання щодо окремо 
взятого засудженого. Разом з тим, як на практичному, так і доктринальному 
рівнях зміст даного принципу тлумачиться дещо по-іншому.  Так, 
А.Х. Степанюк та І.С. Яковець зазначають, що цей принцип, у свою чергу, як і у 
кримінальному праві, обумовлюється принципом справедливості, а саме: 
справедливо призначене покарання утворює міцну основу для його 
справедливого виконання. Лише наявність цих двох компонентів здатна 
забезпечити досягнення цілей покарання. При цьому зазначені автори цілісного 
поняття цього принципу не дають, поділяючи його на два підпринципи – 
диференціацію та індивідуалізацію. На їх переконання, диференціація 
виконання покарання проявляється, перш за все, у встановленому порядку 
виконання та відбування покарання, який застосовується дозовано залежно від 
ступеня суспільної небезпеки різних категорій засуджених, тобто шляхом 
фактичної реалізації кари, що випливає з позбавлення волі. Індивідуалізація ж 
виконання  покарання полягає в тому, що в умовах дотримання загальних 
приписів закону відносно виконання покарання має місце індивідуальний підхід 
до кожного засудженого, що означає вибір потрібних саме даному засудженому 
заходів. 

На відміну від цих авторів, А.І. Зубков ототожнює ці два поняття, 
небезпідставно вважаючи, що принцип диференціації та індивідуалізації 
включає раціональне застосування заходів примусу, засобів виправлення та 
стимулювання їх правослухняної поведінки як наслідок диференціації та 
індивідуалізації самих засуджених. 

Про необхідність об‘єднання цих понять у свій час у своїх працях писали І.І. 
Карпець, О.О. Наташев, М.О. Стручков, І.М. Перков та інші вчені кримінально-
виконавчого напрямку радянської доби. 

У сучасних роботах науковців зазначений підхід частково підтримує 
М.С. Пузирьов, зазначити, зокрема, що диференціація починається на стадії 
розподілу і направлення для відбування  покарання осіб, засуджених до 
позбавлення волі, а в подальшому під час відбування покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк у колоніях реалізується індивідуалізація, 
хоча, можливою є і диференціація засуджених у новий правовий статус за 
індивідуально значущими властивостями. 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІД ЧАС ДОПИТУ 

 
Лук’янчиков Є.Д., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін ННІПП НАВС 
Лук’янчиков Б.Є., к.ю.н., доцент, доцент кафедри криміналістики та судової 
медицини НАВС 
 

Серед усіх категорій осіб, права і свободи яких зобов‗язана забезпечувати 
держава (ст. 3 Конституції України), необхідно виділити неповнолітніх. 
Встановлення додаткових гарантій охорони прав, свобод і законних інтересів 
неповнолітніх завжди привертало увагу науковців і практиків. Це повною 
мірою відповідає положенням Загальної декларації прав людини, Декларації 
прав дитини та Конвенції ООН «Про права дитини». 

Норми кримінального процесуального закону України регулюють 
особливості участі неповнолітніх у кримінальному провадженні, зокрема в 
процесі проведення слідчих (розшукових) дій. Під час кримінального 
провадження щодо неповнолітнього слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та 
всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобов‗язані здійснювати процесуальні 
дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього 
та відповідає його віковим та психологічним особливостям (ч. 2 ст. 484 КПК). 

Однією з розповсюджених слідчих (розшукових) дій для отримання 
вербальної інформації в процесі досудового розслідування є допит особи, яка 
нею володіє. Даному засобу пізнавальної діяльності з встановлення обставин 
кримінального правопорушення з давніх часів приділяється увага науковців і 
практиків, вносяться пропозиції щодо подальшого врегулювання її процедури, 
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використання спеціальних знань, в першу чергу юридичної психології, для 
отримання об‗єктивної і повної інформації. 

Чинне законодавство не встановлює вікових обмежень щодо осіб, від яких 
може бути отримана інформація під час проведення допиту. Значне коло таких 
осіб складають неповнолітні, які володіють інформацією, що має значення для 
кримінального провадження. Чинне кримінально процесуальне законодавство 
виділяє дві групи неповнолітніх: а) дитина до досягнення нею чотирнадцяти 
років (малолітні особа) та б) дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років (пп. 11, 12 ч.1 ст.3 КПК України). 

Зважаючи на фізіологічні та психологічні особливості розвитку 
неповнолітніх законодавець встановлює певні процесуальні гарантії 
забезпечення їх прав під час допиту. В першу чергу це стосується тривалості 
проведення даної слідчої (розшукової) дії з неповнолітнім. Допит малолітньої 
або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну 
годину, а загалом – понад дві години на день (ч. 2 ст. 226 КПК). 

Зважаючи на увагу до забезпечення прав неповнолітніх у кримінальному 
провадженні законодавець розширив вікові групи осіб, до участі у допиті яких 
залучають законного представника, педагога, психолога або лікаря. Так, 
відповідно до ч. 1 ст.168 КПК України 1960 р. зазначені особи залучалися до 
участі в допиті свідка (потерпілого) віком до чотирнадцяти років в 
обов‗язковому порядку, а від чотирнадцяти до шістнадцяти років – за розсудом 
слідчого. Новий КПК України (ч. 1 ст. 226) передбачає присутність зазначених 
осіб під час допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Неповнолітньою 
вважається особа віком до вісімнадцяти років (п. 12 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Разом з тим слід зазначити, що чинний КПК України не послідовно 
підходить до вирішення питання про участь у допиті неповнолітніх законного 
представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря залежно від 
процесуального статусу неповнолітнього. Так, допит малолітнього або 
неповнолітнього свідка чи потерпілого, незалежно від його віку, проводиться у 
присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності 
– лікаря (ч.1 ст.226 КПК). 

В статті 490 КПК, що присвячена безпосередньо допиту неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого зазначається, що він проводиться у 
присутності захисника за правилами передбаченими цим кодексом. Разом з тим 
статті в якій визначався б порядок допиту підозрюваного в КПК не наводиться. 
Про це йдеться в ч.4 ст.224 КПК де зазначається, що у разі відмови 
підозрюваного відповідати на запитання, давати пояснення особа, яка 
проводить допит, зобов‗язана його зупинити одразу після отримання такої 
заяви. 

Порядок та умови участі законного представника, педагога, психолога або 
лікаря в допиті неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого визначені в 
ст. 491 КПК. Зазначені особи можуть брати участь у допиті особи, яка не 
досягла шістнадцяти років або якщо неповнолітнього визнано розумово 
відсталим. Отже, особа яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення виявляється у гіршому стані ніж свідок і потерпілий 
однакового з ним віку. Допит останніх за участю законного представника, 
педагога, психолога або лікаря має здійснюватися до досягнення останніми 
вісімнадцяти років. Допит підозрюваного у віці від шістнадцяти до 
вісімнадцяти років за участю законного представника, педагога, психолога або 
лікаря може здійснюватися якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим. 

Зважаючи на викладене вважаємо за доцільне внести відповідні корективи 
до ч. 1 ст. 226 КПК України та зазначити, що допит неповнолітнього, який не 
досяг шістнадцяти років або визнаний розумово відсталим проводиться за 
участю законного представника, педагога, психолога або лікаря. 

Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз‗яснюється обов‗язок 
про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про 
кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо 
неправдиві показання (ч. 3 ст. 226 КПК). 
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Законному представнику, педагогу, психологу або лікарю, які беруть участь 
у допиті неповнолітнього роз‗яснюється їхнє право ставити запитання 
неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому, свідку або потерпілому. 

 
КОРУМПОВАНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

- ОДНА З ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР 

 
Раєцька Л.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін ННІПП НАВС 

 
Тема корупції - одна з найпопулярніших для політичних і передвиборних 

дискусій. Тільки в цих дискусіях минають роки, а корупційна ситуація в Україні 
лише поглиблюється. Корупція - це хвороба держави, розкладає з середини як 
економіку, так і соціум. Якщо її не лікувати, наслідки будуть фатальними. 

Демократизація суспільних відносин, входження України у світове співтова-
риство потребує нового погляду на проблему державного управління відповідно 
до стандартів, принципів і норм, вироблених світовою спільнотою. 

Корупція є однією з найактуальніших соціально-політичних проблем 
сучасності, вона не лише негативно впливає на темпи розвитку економіки 
держави, але й на систему державного управління та суспільні відносини в 
цілому. 

В Україні у сфері протидії корупції зроблено досить багато, зокрема 
прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих 
актів антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію боротьби з 
корупцією, розроблено спеціальну антикорупційну програму, проголошено 
курс на посилення протидії цьому явищу, запроваджено систематичне 
проведення організаційних заходів за участю керівників правоохоронних та 
інших державних органів з питань протидії корупції тощо. Однак, ці та інші 
заходи, що здійснюються в державі та суспільстві, поки що не мали відчутних 
позитивних результатів. 

Прикладом комплексної боротьби з корупцією є антикорупційна стратегія 
Нідерландів, яка включає такі процедурні та інвестиційні заходи, як: 

постійна звітність та гласність щодо виявлення корупції та обговорення 
наслідків - покарання за корупційні дії; щорічно міністр внутрішніх справ 
доповідає парламенту про виявлені факти корупції та вжиті заходи щодо 
покарання осіб, причетних до корупції; 

розробка системи моніторингу можливих місць виникнення корупційних 
дій у державних та громадських організаціях і суворого контролю за діяльністю 
осіб, які там працюють; 

створення системи прав і обов‘язків посадових осіб із визначенням міри 
відповідальності за порушення посадової етики та корупційні прояви; 

основною мірою покарання за корупційну дію є заборона працювати в 
державних організаціях та втрата всіх соціальних пільг, які надає державна 
служба, наприклад, пенсійного і соціального обслуговування; 

у всіх організаціях, зокрема у міністерствах, є служби внутрішньої безпеки, 
обов‘язком яких є реєстрація та виявлення помилок чиновників, їх навмисних 
чи випадкових порушень діючих правил і відповідних наслідків таких 
порушень. 

Підвищені вимоги й обмеження, пов‘язані з державною службою, 
компенсуються у Німеччині відповідним державним утриманням та іншими 
виплатами, гарантіями, що забезпечують стабільність робочого місця і 
просування по службі, а також гідний рівень життя. 

У Німеччині для іншої роботи державного службовця, крім служби, 
потрібно попередній дозвіл вищої службової інстанції. Дозволу не потрібно 
лише для: прийняття опікунства, догляду за хворим чи немічним, реалізації 
обов‘язків з виконання заповіту, реалізації вільної професії, управління власним 
майном, діяльності, пов‘язаної з навчанням і дослідженнями у наукових 
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інститутах і установах. Державні службовці, за законом, не можуть займатися 
будь-якою підприємницькою діяльністю особисто через довірених осіб, у тому 
числі брати участь у діяльності правління, наглядової ради чи в іншому органі, 
товаристві або підприємстві будь-якої іншої правової форми. 

Ефективний адміністративний контроль за державними службовцями 
здійснюється у Великобританії. У британському праві корупція визначена 
досить вузько: хабарництво або отримання винагороди чи іншого доходу в 
обмін на сприятливе рішення. У країні існують досить давні найдавніші 
традиції протидії корупції. Перший Закон про корупцію у державних органах 
був прийнятий ще в 1889 р., а закони про попередження корупції - у 1906 р. та 
1916 р. 

У Великобританії надзвичайно високу вагу має громадська думка. 
Безпосередньо корупційні процеси у країні відстежує так званий Комітет 
Нолана, заснований у жовтні 1994 р. Зусилля Комітету зосереджені на основних 
ділянках громадського життя. Найбільшу стурбованість громадськості 
викликають члени парламенту, які працюють консультантами фірм, котрі 
намагаються впливати на державну політику; колишні міністри та посадові 
особи, котрі працюють у тих галузях індустрії, регулюванням яких раніше 
займалися в уряді або парламенті. За результатами роботи Комітету Палата 
Громад парламенту вирішила призначити парламентського директора 
стандартів, заборонити протекцію та розголошення сторонніх заробітків членів 
парламенту. 

Необхідність використання та врахування зарубіжного досвіду у сфері 
боротьби з корупцією в системі державного управління нашої країни 
зумовлюється ще й тим, що основні закони функціонування чиновницького 
апарату універсальні і, як свідчить практика, багато в чому не залежать від 
національної специфіки. Враховуючи викладене, з метою зниження загального 
рівня корупції в Україні необхідно: 

• привести національне антикорупційне законодавство у відповідність з 
міжнародно-правовими стандартами на основі наукової розробки способів 
імплементації положень міжнародних 

документів; 
законодавчо закріпити чіткий поділ корупційних діянь на види за ступенем 

суспільної небезпечності на кримінальні, адміністративні, дисциплінарні та 
цивільно-правові; 

розробити ефективні заходи щодо попередження, розслідування корупції та 
визначити процедуру притягнення до відповідальності за вчинення корупційних 
діянь; 

встановити окрему норму щодо процедури притягнення до відповідальності 
за вчинення корупційних діянь осіб з особливим правовим статусом (судді, 
працівники правоохоронних органів тощо). 

Таким чином, досвід країн світу щодо запобігання та протидії корупції, 
зважаючи на специфіку системи їх державного управління, становить певний 
інтерес для України. Такі напрацювання можуть використовуватися у 
практичній діяльності вітчизняних державних органів, покликаних боротися з 
корупцією, а також при розробці нормативно-правових актів, спрямованих на 
зменшення впливу корупції у сфері державного управління. 

Протидія корупції в системі державного управління потребує розробки і 
проведення заходів з метою попередження, виявлення та припинення 
правопорушень, пов‘язаних з корупцією, усунення їх наслідків та покарання 
винних. Система відповідних заходів має базуватися на принципах законності, 
гласності, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, 
відновлення порушених прав, відшкодування громадянам, їх об‘єднанням, 
державі збитку від правопорушень, пов‘язаних з корупцією. Ці заходи 
необхідно розглядати як невід‘ємну складову реформи системи державного 
управління. 
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ДОСКОНАЛЕ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 
Зарубей В.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри досудового розслідування 
НАВС 
Александренко О.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри досудового розслідування 
НАВС 

 
Зрозуміле прагнення української держави увійти повноправним членом до 

європейської спільноти, долучитися до міжнародних стандартів існування, у 
тому числі щодо правового регулювання кримінально-процесуальної діяльності 
правоохоронних органів, потребувало й потребуватиме надалі дотримання 
певного курсу щодо реформування вітчизняного законодавства. 

При цьому слід мати на увазі, що провідним інститутом сучасної Європи є 
не інститут держави, не інститути приватної власності та вільного 
підприємництва, а насамперед інститут людини. Його серцевиною є абсолютна 
цінність людського життя, здоровя, гідності та визнання невід‘ємних 
громадянських і політичних прав усіх членів суспільства без поділу за класами, 
статями або етнічною належністю. Інститут людини підносить, захищає і 
стверджує пріоритети особи як такої. Ставлення до положень вказаного 
інституту вказує на основну розбіжність між європейськими традиціями і 
реаліями нашого сьогодення, які багато в чому є наслідком радянського 
минулого. Подолати його наслідки – справ вкрай важка і тривала, яка потребує 
відповідних і належних зусиль не лише з боку держави, а й всієї спільноти, 
громадянського суспільства. Відповідну роль у цьому процесі має зайняти 
реформування законодавства. 

Поділяючи та схвалюючи в цілому євроінтеграційні прагнення України, 
зазначимо про проблеми, повязані із застосуванням норм її чинного КПК, 
наявність яких не вкладається обраний державою курс. Хоча при підготовці 
Кодексу було враховано низку сучасних наукових ідей у галузі кримінально-
процесуального права, тенденцій його розвитку та максимально враховано 
міжнародний досвід, окремі інститути та положення КПК далекі від 
досконалості й потребують якнайскорішого вирішення з метою приведення їх у 
відповідність до світових стандартів. 

Насамперед, це можливі негативні наслідки інституту угод у кримінальному 
провадженні, перш за все, про визнання винуватості (ст. 468). Він певним 
чином «розвантажує» органи досудового розслідування та суд: підозрюваний 
визнає свою вину і йому призначають менш суворе покарання. Проте, тільки в 
2011 р. за світовим «індексом сприйняття корупції», опублікованому 
некомерційною організацією Transparency International, Україна посідала 152 
позицію зі 183. Тому існує достатньо великий ризик, що таку угоду може бути 
укладено незаконно і винуватець безпідставно буде звільнений від кримінальної 
відповідальності. 

Передчасним можна визнати скасування в чинному КПК інституту 
додаткового розслідування. За часів його існування кількість виправдувальних 
вироків вітчизняних судів становила 0,2 %, що по відношенню до практики 
європейських країн є мізерним і невиправданим. Наразі ж можливою може 
стати інша крайність: збільшення виправдувальних вироків як альтернатива 
раніше існуючій практиці,о з одного боку, це можна було б вважати 
«революційним» кроком на шляху до забезпечення принципу верховенства 
права і презумпції невинуватості. З іншого, це може призвести до того, що 
особи будуть звільнені від кримінальної відповідальності тому, що їх вина не 
була доведена повністю внаслідок суттєвої неповноти досудового 
розслідування. Тому слід уберегтися від вказаного «повороту на краще», 
оскільки кількість будь-яких вироків не повинна залежати від політичних чи 
інших, у тому числі міжнародних, інтересів. Вирок повинен бути обґрунтований 
об‘єктивно з‘ясованими обставинами, які підтверджені доказами, дослідженими 
під час судового розгляду та оціненими судом (ч. 3 ст. 370 КПК). Крім того, 
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вважаємо, що корупційна небезпека прийняття судом одного з двох рішень 
(винесення обвинувального чи виправдувального вироку) наразі є більшою, ніж 
за часи існування інституту додаткового розслідування. 

Залишається також невирішеною давня проблема: потерпілий був і 
залишається найбільш незахищеною особою. Надаючи йому значно розширені, 
ніж у старому КПК права (ст. 55-56), у чинному КПК вони є обмеженими 
порівняно з правами підозрюваного і обвинуваченого, що  протирічить 
положенням статті 10 КПК, що «.. що не може бути привілеїв чи обмежень у 
процесуальних правах людей  (ч. 1). Тому не можна казати про повноцінне 
функціонування механізму судового захисту всіх учасників кримінального 
процесу. 

Незважаючи на підписання Україною низки міжнародних договорів, 
публічне визнання нею загальнолюдських цінностей, стан з дотриманням і 
захистом прав людини далекий від бажаного. Наразі держава не може 
гарантувати безпеку життя людини з боку правоохоронних органів. Зазначимо 
лише про численні факти протизаконного насильства з боку працівників ОВС 
при виконанні ними службових обов‘язків («врадіївські події» та ін.), які 
викликають вже не обурення, а повстання населення на захист своїх прав. 

Наостанок зазначимо, що не можна ставити  під загрозу життя і здоров‘я 
громадян, що постраждали внаслідок вчинення злочинів, в залежності від 
бажання «відповідати» положенням кримінально-процесуального 
законодавства провідних країн, в яких зовсім інші структура злочинності, стан 
правосвідомості населення, рівень професіоналізму працівників 
правоохоронних органів. «Досвід» поваги до прав людини, загальнолюдських 
цінностей та їх захисту в інших країнах налічує багато років, тоді як ми 
перебуваємо на початку цього нелегкого і тривалого шляху. 

 
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ  

ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК ПРИ ШАХРАЙСТВІ 
 
Кришевич О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права НАВС 

 
Проблеми правової кваліфікації використання пластикових карток у 

банкоматній мережі України лежить у площині відсутності єдиного підходу у 
слідчих та судових органів до кваліфікації цього злочинного прояву, тому  
неоднаковість підходів до застосування кримінального законодавства у цілому, 
в результаті чого порушується насамперед конституційний принцип рівності 
усіх, в т.ч. і перед законом і судом (ст.24 Конституції України). При кваліфікації 
дій осіб використання пластикових карток в банкоматній мережі виключно за 
ст.200 ККУ фактично охоплюється лише перша складова - стадія виготовлення. 
Друга стадія - заволодіння чужим майном залишається некараною, хоча на 
перший погляд диспозиція статті охоплює увесь злочин. Об'єктивна сторона 
злочину, передбаченого ст. 200 полягає у: 1) підробці; 2) придбанні; 3) 
зберіганні; 4) перевезенні; 5) пересиланні: 6) використанні чи 7) збуті 
підроблених документів на переказ чи платіжних карток. Склад злочину – 
формальний. Якщо розглядати поняття «використання» - підроблення 
документів на переказ чи платіжних карток  і слід розуміти пред'явлення їх як 
справжніх з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів, 
незаконного доступу до інформації щодо відповідного банківського рахунка 
тощо. Використанням підробленої платіжної картки слід вважати також спробу 
отримання з її допомогою грошових коштів через банківський автомат, 
здійснення з її застосуванням оплати товарів чи послуг. Якщо ж внаслідок 
використання підроблених предметів особа, яка їх використала, заволодіває 
чужими грошовими коштами, вчинене слід кваліфікувати як сукупність 
злочинів за відповідними частинами ст. ст. 190 і 200. Отже, маємо пряму 
вказівку на необхідність додаткової кваліфікації майнового злочину за окремою 
статтею з матеріальним складом. Але в статті не надається уточнень з приводу 
місця, способу заволодіння чужими грошовими коштами, тобто в цілому не до 
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кінця враховується специфіка суспільних відносин у сфері обігу платіжних 
карток. Проте, це також має вирішальне значення при кваліфікації та виборі 
того, яка саме «корислива» стаття має бути інкримінована у сукупності зі ст. 
200 ККУ. 

Поглиблено це питання проаналізовано в розрізі проблем кваліфікації за ч.3 
ст.190 ККУ. Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, 
винний здійснює ті чи інші операції, як це робив би той, хто має на це право. 
При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її 
зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на нього 
команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би 
забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи 
права на нього. Суть шахрайського обману при цьому залишається незмінною, з 
тією лише особливістю, що реалізується він за допомогою використання 
електронно-обчислювальної техніки, що потребує наявності відповідних знань, 
рівня підготовки, навичок. Зловживання довірою як спосіб шахрайства при 
незаконних операціях з використанням електронно-обчислювальної техніки має 
місце тоді, коли винна особа в результаті довірчих має вільний доступ до 
здійснення відповідних операцій і недобросовісно використовує ці відносини 
для неправомірного заволодіння чужим майном чи правом на нього. Під 
незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки 
як кваліфікуючою ознакою шахрайства слід розуміти такі спрямовані на 
заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, в основі 
яких лежать обман чи зловживання довірою. Але кваліфікуючу обставину 
шахрайство утворюють лише операції, здійснення яких без використання 
електронно-обчислювальної техніки є неможливим (наприклад, здійснення 
електронних платежів, інших операцій з безготівковими коштами). Якщо з 
використанням такої техніки здійснюються операції, які цілком можуть 
здійснюватись за допомогою іншої, то розглядуваний склад шахрайства 
відсутній. Електронно-обчислювальна техніка – комплекс електронних та інших 
технічних пристроїв, за допомогою якого здійснюється автоматична обробка 
даних, яка у даному випадку виступає засобом вчинення злочину, а здійснювані 
з використанням неї операції становлять зміст шахрайського заволодіння 
чужим майном чи правом на нього. 

Використання електронно-обчислювальної техніки для неправомірного 
заволодіння чужим майном утворює склад злочину, передбаченого ч. З ст. 190, 
лише тоді, коли винна особа здійснює викрадення шляхом обману чи 
зловживання довірою. Обман при вчиненні цього злочину може виразитись у 
застосуванні програмних засобів, які дають змогу винному будь-яким чином 
(шляхом відшукання випадкових цифр, паролів тощо) здійснити 
несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в 
автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і 
видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні 
операції. Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, 
винний здійснює ті чи інші операції, як це робив би той, хто має на це право. 
При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її 
зміст . чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на 
нього команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, 
який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого 
майна чи права на нього. Суть шахрайського обману при цьому залишається 
незмінною, з тією лише особливістю, що реалізується він за допомогою 
використання електронно-обчислювальноі техніки, що потребує наявності 
відповідних знань, рівня підготовки, навичок. 

Якщо винна особа проникає до захищеної електронної системи в інший 
спосіб, наприклад шляхом блокування чи знищення захисних кодів, і здійснює 
незаконні операції по заволодінню чужим майном, її дії не утворюють складу 
шахрайства, оскільки в них відсутні обман чи зловживання довірою, то 
розглядають як крадіжку чужого майна і кваліфікують за відповідною частиною 
ст. 185. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 
Кондрюкова В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедри психології та педагогіки 
ННІПП НАВС 
 

Співробітництво громадян з міліцією головним чином полягає у вирішенні 
задач боротьби зі злочинністю шляхом отримання громадянами достовірної 
інформації оперативно значущого характеру і передачі її у період актуальності 
співробітникам органів внутрішніх справ. Але практика показує, що далеко не 
кожних оперативник може швидко встановити психологічний контакт та 
отримати потрібну інформацію. Під психологічним контактом розуміють прояв 
взаєморозуміння та взаємоповаги між співробітником міліції та громадянином, 
що призводить до виникнення відчуття довіри та бажання співпрацювати під 
час здійснення оперативним працівником розшукової діяльності. На заваді 
ефективному спілкуванню можуть стати: 

1) особистісні елементи, що можуть мати ситуативну й характерологічну 
основу: 

ситуативними передумовами є: відчуття страху, недовіри, підозри чи 
скептицизму, які виникають у громадян, по відношенню до працівників міліції, 
у зв‘язку з тим, що громадяни досить часто не орієнтуються в загальних 
поняттях оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ, не 
розуміють свого місця в ній. Працівникам оперативних служб, у свою чергу, 
притаманні відчуття невизначеності, невпевненості, втоми, підвищеної 
збудженості, недостатньої поінформованості, дезорієнтації тощо; 

до характерологічних передумов належать: несамокритичність, неадекватна 
самооцінка, невихованість, егоїзм визначений набір емоційних якостей 
особистості, серед яких провідними є тривожність, імпульсивність, 
агресивність, упертість, дратівливість, низькі комунікативні якості, 
конфліктність, не схильність до емпатії і т. ін. (ці якості можуть бути 
притаманні як оперативним працівникам, так і  громадянам); 

2) нездатність оперативних співробітників враховувати психологічні умови 
здійснення спілкування та невміння нейтралізувати психологічні бар‘єри 
спілкування; 

3)  незнання ефективних методів і способів отримання оперативно-важливої 
інформації та встановлення психологічних контактів з джерелами цієї 
інформації тощо. 

Ще у IV ст. до н.е. видатний державний діяч Древнього Китаю Сунь-Цзи у 
своїй роботі «Трактат про військове мистецтво» зазначив, що інформацію про 
супротивника не можна отримати шляхом розрахунків, її можна отримати 
тільки від людей, при цьому він визначив вимоги до професійно-психологічних 
якостей особи, що залучає осіб оперативного інтересу до співробітництва. На 
його думку, вони повинні мати: 

розум, щоб правильно аналізувати інформацію; 
гуманність, щоб прив‘язувати серце співрозмовника; 
справедливість, щоб надихати його на вірність; 
обережність і проникливість, щоб розпізнати правдиву і неправдиву 

інформацію. 
Перший начальник Третього відділення імператорської канцелярії 

Бенкендорф О.Х., який склав проект побудови «вищої поліції», вимагав від 
підлеглих вихованості, дійсного співчуття і допомоги всім, з ким вони 
спілкуються, застосування, окрім методів фізичного і психологічного тиску, 
методів переконання. Він розумів, що далеко не кожна людина може знайти 
психологічних підхід до співрозмовника і здійснити на нього необхідний вплив, 
тому вимагав ретельного відбору кадрів. Комплектування своєї служби він 
здійснював по принципу побудови елітарного підрозділу (в середньому зі 100 
осіб зараховувалось на службу лише 3-5). Саме його зусиллями у суспільній 
свідомості був сформований образ «благородного жандарма». Треба відмітити, 
що  імідж співробітника міліції (поліції) і на цей час зберігає свою актуальність. 
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Реформування органів внутрішніх справ України, яке відбувається сьогодні, 
також висуває неабиякі вимоги до особистісних якостей і професійних умінь 
співробітників органів внутрішніх справ, яким повинні бути притаманні: 
врівноваженість та самовладання; емоційна стійкість при прийнятті 
відповідальних рішень; впевненість у своїх діях, яка базується на розумінні 
психології людини; відсутність тривожно-недовірливих рис; активність 
особистісної позиції; висока пошукова активність; спроможність привертати до 
себе людей, викликати в них почуття довіри; спроможність до швидкого 
встановлення контактів з новими людьми і т. ін. 

Вирішення проблеми встановлення психологічного контакту між джерелом 
оперативно-значимої інформації та оперативним співробітником передбачає 
застосування останнім соціально-психологічних методів, орієнтованих на 
коригування думок, почуттів і настроїв людей. Найважливішими із них є: 

метод згоди, який передбачає проведення певних заходів, які дають змогу 
залучити об‘єкти оперативного інтересу до загальної справи, пов‘язаної 
спільною метою; 

метод збереження репутації передбачає, насамперед, повагу до честі та 
гідності людини; 

метод недопущення дискримінації потребує виключення будь-якої переваги 
оперативного працівника над громадянами тощо. 

 
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ  

БОРОТЬБИ З ПОРУШЕННЯМИ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН 
 

Киренко С.Г., к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП 
НАВС 

 
Забезпечення міжетнічного та міжконфесійного миру в Україні, 

рівноправності громадян, боротьба з будь-якими посяганнями на стабільність та 
громадський спокій в суспільстві є одним з пріоритетних напрямків державної 
політики. Історія та сучасність свідчать, що нехтування проблемами різних 
расових, національних та релігійних спільнот, відсутність адекватної реакції з 
боку держави на порушення прав людини, прояви національного, расового чи 
релігійного екстремізму в кінцевому підсумку можуть призвести до 
громадянської війни та зникнення держави як такої. 

Ефективна кримінально-правова боротьба з цими негативними явищами 
неможлива без наявності відповідної законодавчої бази, проте, аналіз чинного 
кримінального законодавства, зокрема, ст. 161 КК України («Порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 
релігійних переконань»), свідчить про наявність ряду проблем у цій сфері. 
Вказівка в диспозиції ч. 1 статті саме на умисний характер дій, спрямованих на 
розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на 
приниження національної честі та гідності, створює можливості для значного 
кола осіб уникати кримінальної відповідальності, оскільки доводиться 
вишукувати докази того, що винний не тільки вчинив ті чи інші дії, а й вчинив 
їх саме з умислом розпалити, наприклад, національну ворожнечу. Але ж 
необхідно мати на увазі, що окрім відкритих проявів расової, національної чи 
релігійної нетерпимості, коли не приховуються реальні прагнення таких дій, 
існують і завуальовані вияви відповідної нетерпимості. Наприклад, особа 
напише нібито наукову (чи художню) працю, де у вкрай негативному вигляді 
буде представлена якась расова, національна чи релігійна спільнота, при  цьому 
жодних прямих звинувачень або образ на адресу такої спільноти зроблено не 
буде. Мета досягається іншим шляхом: узагальненням або перенесенням 
негативних характеристик конкретних осіб, які належать до якоїсь раси, нації на 
всю расу чи націю в цілому. У роботі може йти мова про негативні вчинки 
певних осіб (історичних або сучасників), але з обов‘язковим акцентуванням 
уваги на їх походженні або належності до конкретної релігійної спільноти. 
Відтак, у свідомості читача формується прямий зв‘язок між негативною 
поведінкою особи та її расовою, національною чи релігійною належністю і в 
кінцевому підсумку формується стереотип: такі риси чи поведінка особи 
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зумовлені, зокрема, її походженням, а, отже, вони притаманні й іншим 
представникам тієї раси, нації чи ін. спільноти, до якої вона належить. Таким 
чином, якщо особа, наприклад, вчинила злочин, то це є підставою для 
відповідного ставлення не тільки до неї, а й до інших представників її раси, 
нації чи релігії. В даному випадку перед нами приклад маніпулятивного впливу 
на психіку людини, коли особу наводять на потрібні висновки, хоча вона, 
звичайно, вважає їх своїми, зробленими на підставі ознайомлення з матеріалом. 
В цілому, відверто людиноневасницькі погляди можуть подаватися під 
привабливим виглядом необхідності захисту прав титульної нації або 
національних меншин, захисту рідної мови і т.п., а оскільки умисел на 
розпалювання міжрасової, міжетнічної чи міжконфесійної ворожнечі та 
ненависті на практиці довести дуже важко, автори та провідники таких поглядів 
в ряді випадків не будуть притягнені до відповідальності. З метою усунення 
такого становища, необхідно виключити з тексту закону вказівку на умисний 
характер відповідних дій, а також окремо вказати на пропаганду расової, 
національної чи релігійної винятковості або нетерпимості. Також слід звернути 
увагу на те, що вказівка в ч. 1 статті на приниження тільки національної честі та 
гідності не дозволяє давати адекватну оцінку випадкам приниження расової 
честі та гідності, адже такі дії не підпадають під ст. 161 КК України. Цю 
прогалину у законі необхідно усунути, вказавши у ч. 1 статті на приниження і 
расової честі та гідності. 

Відносно порушення рівноправності громадян за різними ознаками, 
необхідно звернути увагу на наступний момент. Диспозиція ч.1 ст. 161 КК 
України, передбачаючи відповідальність за різноманітні обмеження прав або 
встановлення привілеїв громадян, окремо вказує на відповідні дії за ознаками 
майнового стану. Це положення, яке враховує, зокрема, вимоги ст. 24 
Конституції України,  звичайно, заслуговує на підтримку, проте, незрозуміло, 
як ця норма співвідноситься з існуванням грошової застави у виборчому 
законодавстві України. Виходить, що претендувати на обрання, наприклад, 
народним депутатом чи Президентом України можуть лише ті особи, які так чи 
інакше мають у своєму розпорядженні потужні фінансові джерела, але ж таких 
осіб у нашій державі меншість. Це, по суті, дискримінація за ознаками 
майнового стану (легалізоване обмеження права великої кількості громадян 
України бути обраними до органів державної влади та встановлення привілеїв у 
громадсько-політичній діяльності для більш заможних громадян), тобто діяння, 
передбачене, зокрема, ст. 161 КК України. Для усунення цієї колізії потрібно 
або виключити з ч.1 ст. 161 вказівку на майновий стан громадян (що буде 
суперечити тій же ст. 24 Конституції України), або скасувати грошову заставу, 
передбачену у відповідних законах (виходячи з принципу верховенства 
Конституції, доцільніше обрати саме другий варіант). 

Таким чином, диспозиція ч.1 ст. 161 КК України може бути викладена у 
наступній редакції: «Дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи 
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної чи расової честі 
та гідності, образа почуттів громадян у зв‘язку з їхніми релігійними 
переконаннями, пропаганда расової, національної чи релігійної винятковості 
або нетерпимості, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення 
прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження. майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками». 

 
ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Жук І.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП 
НАВС 

 
У світлі курсу України на європейську інтеграцію, що зумовлює 

гармонізацію національного законодавства, приведення його у відповідність з 
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міжнародними нормами та стандартами, питання дотримання захисту прав 
людини привертають до себе все більшу увагу суспільства. У цьому контексті 
особливого значення набувають і питання застосування примусових заходів 
медичного характеру, як такі, що безпосередньо пов‘язані з проблемою прав та 
свобод людини. З огляду на сказане не викликає здивування наявність 
суспільної думки про те, що застосування примусових медичних заходів все ж 
являє собою примусове вторгнення держави в сферу прав особистості і певною 
мірою порушує ці права. 

З одного боку дане твердження виглядає виправданим, адже особа, стосовно 
якої застосовуються примусові медичні заходи, перетерплює певні обмеження 
своїх прав, оскільки це відповідає правовій природі самого поняття примусу. 
Однак тоді, за цією логікою, застосування кримінально-правових санкцій у 
цілому варто розглядати як порушення прав людини. Очевидним є те, що 
існування правової держави без притаманних їй примусових механізмів впливу 
(таких, як примусові медичні заходи) є неможливим. Відтак, думається, варто у 
даному випадку зосереджувати свою увагу не на властивостях юридичної 
природи вказаних заходів примусу, а на питаннях створення дієвого, реально 
функціонуючого механізму захисту прав людини, що виступає гарантією 
реалізації та охорони Конституції України, яка проголошує «людину, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку» найвищою соціальною 
цінністю в Україні (ст. 3). 

Для забезпечення виконання положень Основного Закону національне 
законодавство чітко регламентує права пацієнтів, що знаходяться на лікуванні, 
встановлює обов‘язки адміністрації та медперсоналу щодо поводження з 
пацієнтами, передбачає принципи діяльності служби захисту їх прав тощо. Такі 
положення є дійсно важливими, оскільки перешкоджають використанню 
психіатричної допомоги в немедичних цілях, спричиненню шкоди здоров‘ю та 
гідності громадян, що мають психічні розлади, дозволяючи реалізувати їх 
права. Зокрема, на їх захист спрямована система міжнародного законодавства, 
що проголошує право кожної людини на життя, свободу і особисту 
недоторканність;  на фізичне й психічне здоров‘я; на захист від нелюдяного та 
принижуючого гідність поводження; право на найкращу психіатричну 
допомогу, гуманне ставлення, захист від економічної, сексуальної та інших 
форм експлуатації  й ін. (Всезагальна декларація прав людини (1948 р.), 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), 
Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права (1966 р.), Декларація 
про права розумово відсталих осіб (1971 р.), Резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН 46/119 «Захист осіб із психічними захворюваннями і поліпшення 
психіатричної допомоги» (1992р.), Рекомендація 818 «Про ситуацію із 
психічними захворюваннями», прийнята Парламентською асамблеєю Ради 
Європи (1977 р.),  Принципи медичної етики, прийняті Генеральною 
Асамблеєю ООН (1983 р). 

З‘ясуємо, що конкретно зазначає з приводу можливості застосування 
примусових заходів медичного характеру міжнародне законодавство. Так, 
Конвенція про права людини та біомедицину (1997 р.) визнає, що «за умови 
дотримання встановлених законом вимог захисту, включаючи процедури 
нагляду, контролю та оскарження, особа, яка страждає серйозними психічними 
розладами, може підлягати без її власної згоди втручанню, що має за мету 
лікування її психічного розладу, якщо без такого лікування її здоров‘ю може 
бути заподіяна серйозна шкода» (ст. 7). Рекомендації про правовий захист 
недобровільно госпіталізованих осіб із психічним розладами (1983 р.) 
(Рекомендація ПАРЄ № R (83) 2) передбачають можливість поміщення особи 
до психіатричної установи в тому випадку, коли вона через психічний розлад 
становить небезпеку для себе або суспільства  (ст. 3). 

Згідно «Положень і поглядів Всесвітньої психіатричної асоціації про права і 
юридичний захист психічно хворих», прийнятих Генеральною асамблеєю 
Всесвітньої психіатричної асоціації (1989 р.), «госпіталізація або лікування не 
повинне проводитися проти волі  пацієнта, якщо тільки пацієнт не страждає 
серйозним психічним захворюванням». У свою чергу, Конвенція про захист 
прав людини та основних свобод (1950 р.) визнає у ст. 5, що «кожен має право 
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на свободу та особисту недоторканність», і водночас передбачає можливість 
позбавлення особи свободи відповідно до встановленої законом процедури в 
таких випадках, як «законне затримання психічно хворих». 

Цілком очевидно, що міжнародне співтовариство передбачає можливість 
застосування обов‘язкового та примусового лікування осіб, які страждають на 
психічні розлади, і не визнає ці заходи такими, що порушують права людини. За 
таких умов (з позиції міжнародних нормативно-правових актів) інститут 
примусових заходів медичного характеру цілком відповідає міжнародним 
нормам та стандартам щодо дотримання захисту прав людини і громадянина. 

В контексті вище викладеного звертаємо увагу на необхідність 
налагодження механізму чіткого контролю з боку держави за законністю і 
правомірністю застосування примусових заходів медичного характеру, а також  
створення системи надійного правого захисту осіб, які страждають на психічні 
розлади, як однієї з найбільш уразливої категорії громадян. 

 
ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ, ЯК ОСНОВА ЗАПОБІГАННЯ  

ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 
 

Катеринчук К.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
ННІПП НАВС 

 
Кримінальний кодекс України (далі - КК) встановлює одним із головних 

завдань закону про кримінальну відповідальність – правове забезпечення 
охорони прав і свобод людини і громадянина та інше про що йде мова в статті 
1. Положення КК ґрунтуються на Конституції України, яка також встановлює 
найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні. Права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. 3). Так як, одним з 
прерогативних напрямків держави є захист прав людини і громадянина від 
злочинних посягань, тому на загальнодержавному рівні розробляються 
програми в сфері захисту цих прав. Прийняття загальнодержавних програм та їх 
застосування позитивно позначиться запобіганні злочинних посягань на 
здоров‘я особи, іміджі та економічному становищі держави та інше. 

Концепція Загальнодержавної програми «Здоров'я - 2020: український 
вимір» схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 
2011 р. N 1164-р. Метою Програми є збереження та зміцнення здоров'я, 
профілактика та зниження показників захворюваності, інвалідності та 
смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медико-
санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав 
громадян на охорону здоров'я. 

Щодо протидії зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби схвалена Загальнодержавна програма 
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 
роки» від 21.10.2009 р. № 1658-VI. Метою Програми є забезпечення 
епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності 
на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а 
також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння 
розвитку імунології, генної інженерії та імунобіотехнології. 

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-
2013 роки затверджена Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI. 
Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня 
захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації 
державної політики щодо забезпечення доступу населення до 
широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення 
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стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного 
виробництва. 

Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29.09.2010 р. № 1911-р. Метою Програми є забезпечення 
ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень 
шляхом розроблення  та здійснення комплексу заходів, спрямованих на 
усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження 
дієвої співпраці правоохоронних органів та центральних і місцевих органів 
виконавчої влади у зазначеній сфері. 

Отже, на даний час на державному рівні достатньої уваги приділено 
питанням, що регулюють особливості охорони здоров‘я особи, на відміну від 
охорони здоров‘я від злочинних посягань. На нашу думку, виникає необхідність 
в розробленні принципово нових програм (концепцій), які передбачали і 
забезпечували реалізацію державної політики в сфері захисту здоров‘я людини 
від злочинних посягань, адже злочини передбачені статтями 121-128, 130, 133 
КК, за даними Міністерства внутрішніх справ України, є одні з найбільш 
поширених та суспільно небезпечних. 

 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТУ ТЕРОРИЗМУ 

 
Хрімлі І.О., к.філос.н., доцент кафедри конституційного та адміністративного 
права Національного транспортного університету 
Дмитрук Т.О., старший викладач кафедри конституційного та 
адміністративного права Національного транспортного університету 
 

В період глобалізаційних змін в світі тероризм входить до списку найбільш 
визначальних і складних проблем сучасності тому що представляє  велику 
загрозу громадської і національної безпеці та ставить під сумнів процес 
подальшого розвитку людства. Тероризм як явище супроводжує економічні, 
політичні та соціальні  процеси кожної держави. Тому потрібні запобігання та 
ефективна протидія ньому, в тому числі  за допомогою кримінально-правових 
заходів. 

Джерельну базу  для аналізу названої проблеми складають Конституція 
України, відповідні статті Кримінального Кодексу України, Закон України 
«Про боротьбу з тероризмом», інші закони України, Європейська конвенція про 
боротьбу з тероризмом, 1977 р., Міжнародна Конвенція про боротьбу з 
бомбовим тероризмом, 1997 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з 
фінансуванням тероризму, 1999 р., інші міжнародні договори України, згода на 
обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, укази і розпорядження 
Президента України, постанови та розпорядження Кабінету МіністрівУкраїни 
та інш. 

В преамбулі Закону України «Про боротьбу з тероризмом», вказано, що він 
спрямований на захист особи, держави і суспільства від тероризму.  Стаття 1 
цього нормативного акту надає тлумачення терміну «тероризм», визначив його 
як  «суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому, 
цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 
підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 
інших посягань на життя чи здоров‘я ні в чому не винних людей або погрози 
вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей». 

В Кримінальному кодексі України передбачені ціла низка злочинів, 
пов‘язаних з тероризмом. Ці злочинні діяння розташовані в розділі  9, який має 
назву «Злочини проти громадської безпеки» , статті 258, 258-1, 258-3, 258-4 КК. 
Родовим об‘єктом перелічених злочинів визнається громадська безпека. Саме 
тут найбільше причин для роздумів, обміркувань, спорів та правових 
досліджень. Проблема визначення об‘єкта є дуже важливою для правильної 
кваліфікації злочинів і притягненні суб‘єкта злочину до кримінальної 
відповідальності.  Тому ми більш ретельне зупинимось на неї. 
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Необхідною умовою забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
нормальних,  умов їх життя, збереження та примноження духовних і 
матеріальних цінностей суспільства є надійна охорона громадської безпеки. 
Громадська безпека є елементом, складовою національної безпеки України, яка 
визначається в Законі України  «Про основи національної безпеки України» як 
«захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам». Із цього можна зробити такий висновок: тероризм 
загрожує ні тільки народу нашої країни, нормальному існуванню громадського 
суспільства, а і державі взагалі. 

Дійсно, тероризм є багатооб‘єктним злочином. Отже, на рівні з громадською 
безпекою слід виділяти національну безпеку держави як об‘єкт тероризму. Про 
те, який з них визнати найбільш важливішим, можна спорити та дискутувати. 
Тому, на нашу думку, доцільно розташувати цій злочин не в дев‘ятому  розділі 
КК, а внести його в перший розділ Особливої частини КК, як злочин, якій 
загрожує національної безпеці нашої країни, складовою якої є громадська 
безпека. 

Якщо проаналізувати об‘єкт злочинів проти основ національної безпеки 
України , то їх родовим об‘єктом виступають суспільні відносини, які 
забезпечують державну безпеку, конституційний лад, суверенітет, 
територіальну недоторканість, обороноздатність. Тобто  родовим об‘єктом цих 
злочинів є суспільні відносини, що забезпечують саме існування України як 
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. 

На нашу думку, тероризм в першу чергу загрожує саме основам 
національної безпеки, тому що за допомогою терористичних актів, атак можна 
підірвати соціально-політичний баланс держави, спровокувати навіть зміну 
форми влади, режим правління, штучно визвати економічний колапс в державі. 
Зрозуміло, що такі дії повинні бути дуже ретельно сплановані, обмірковані та 
належним чином фінансовані. Таким чином, згідно з задумом злочинців 
головним об‘єктом терористичних атак  стають не стільки державні установи, 
органи влади, населення, а зміна влади в державі, чи поступовий запуск цього 
процесу. Об‘єктами терористичних актів стануть громадські місця, 
інфраструктура, банки. Таки дії призведуть до паралічу транспортної системи, 
зруйнування банків, викличуть загальну паніку серед населення. Вдалі атаки 
стануть свого роду демонстрацією безпомічності органів охорони 
правопорядку, що в свою чергу означатиме нездатність держави захистити 
своїх громадян і викличе  недовіру, агресію останніх до своєї держави.  В такої 
обстановці обов‘язково відбуватимуться  масові заворушення і вірогідно, що 
знайдуться люди, які захочуть очолити рух непокори і розвинути його до 
революційних масштабів. 

 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ,  

ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА РОЗСЛІДУВАННЯ  
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Кирилін О.Г., перший заступник начальника – начальник слідчого управління 
ГУМВС України в АР Крим 

 
Різновидом спеціальних знань є психологічні знання. Для того, щоб виявити 

сутність психологічних знань, слід визначити природу самої психологічної 
науки. Психологія (від грец. psyche- душа, logos- вчення, наука) - наука про 
закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми 
життєдіяльності. Під психікою слід розуміти «існуючу в різних формах 
властивість високоорганізованих живих істот і продукт їх життєдіяльності, що 
забезпечує їх орієнтації і діяльність». Психіка включає три групи психічних 
явищ: психічні процеси, стани і властивості, які взаємопов‘язані між собою і 
становлять єдине ціле. 

Правозастосовна практика часто стикається з необхідністю використання 



142 

 

психологічних знань, поглиблення і розширення зв‘язків юриспруденції з 
психологією. В даний час важко собі уявити кваліфіковане розслідування, 
судовий розгляд без застосування знань психології. Як зазначає 
О.Д. Сітковська, використання психологічних знань на правозастосовному рівні 
- не суб‘єктивна претензія психологічної теорії, а об‘єктивна соціальна потреба. 

Психологічне знання може бути представлено у чотирьох відносно 
незалежних реальностей життя, що виділяються в спеціальній психологічній 
літературі. По-перше, це конкретні знання про людей, одержувані людиною в 
процесі свого життя, його «особистий життєвий досвід». Ці знання, якими 
володіє кожна людина, називають життєвими, а заснований на них вплив на 
іншу людину -«життєвою психологією». 

По-друге, це узагальнені знанняпро людей, щопередаються від покоління до 
покоління. Корисний досвід психологічних відкриттів і узагальнень, що 
орієнтує людей у складній реальності життєзабезпечення, закріплюється 
речовими стереотипами (прислів‘ями, приказками) і стереотипами впливу 
(традиціями, ритуалами, обрядами). Такі знання, що виступають регуляторами 
повсякденної поведінки, що констатують, але не пояснюють психологічні 
факти, називають повсякденними, а заснований на них вплив на іншу людину- 
«повсякденною психологією». 

Пояснення психологічних фактів стало можливим завдяки дослідженням, 
спрямованим на проникнення в їх глибинну сутність з допомогою спеціальних 
прийомів (сукупності наукових методів). Отримане таким чином узагальнення 
розкриває закономірності знання про внутрішні регулятори поведінки людей, 
що передається через наукові категорії, сукупність пов‘язаних між собою 
понять, суворо визначених термінів. Воно називається науковим чи 
академічним. Організований на його основі вплив на осіб являє собою 
«академічну психологію». 

При використанні цього знання для впливу на групу людей, чим більша 
група, тим більш ймовірно, що вона прийме цей вплив і реагуватиме відповідно 
до встановленої вченими закономірності. При впливі на одну людину 
узагальненого закономірного знання може бути недостатньо через безліч 
варіантів людської індивідуальності, що вимагає конкретизації узагальненого, 
закономірного знання про людину щодо окремої особи. Індивідуальність, 
неповторність людини і конкретних обставин її життя стали предметом 
вивчення «практичної психології». Психологічна інформація, отримана в ході 
практичного впливу на конкретну особистість, доповнює і уточнює узагальнене 
психологічне знання. 

Психологічне знання, що використовується в ході кримінального 
провадження, так чи інакше представляють всі ці чотири реальності. Але на 
відміну від життєвої і повсякденної психології, психологічне знання, 
представлене академічною та практичною психологією, вимагає 
цілеспрямованого оволодіння і систематизованого засвоєння, тобто спеціальної 
підготовки. Спеціальна підготовленість передбачає не просто 
поінформованість, володіння знаннями - відомостями, а й оволодіння знаннями 
- навичками у здійсненні діяльності. 

Психологічне знання відноситься до спеціальних знань, оскільки воно 
ґрунтується на наукових даних про закономірності розвитку і функціонування 
психіки. З його допомогою пізнаються окремі факти і явища, що мають 
психологічну природу, що цікавлять учасників кримінального провадження. 

Використання спеціальних психологічних знань дозволяє слідчому 
правильно кваліфікувати дії злочинця, своєчасно висунути і перевірити версії, 
вивчити особу підозрюваного. Психологічні знання необхідні і для того, щоб 
при вивченні матеріалів кримінального провадження дати оцінку умовам, за 
яких були отримані докази, правильно здійснити психологічний вплив на осіб, 
що опинилися у сфері правосуддя. 

Вивчення слідчої та судової практики показує, що в результаті своєчасного і 
обґрунтованого використання спеціальних психологічних знань істотно 
розширюються можливості встановлення багатьох фактів, необхідних для 
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правильного і справедливого вирішення кримінальних проваджень.Потреба у їх 
використанні з‘являється у органів досудового розслідування і суду саме тоді, 
коли неможливо доступними їм засобами отримати об‘єктивні дані про 
особливості психічної діяльності людини, що мають значення для прийняття 
судового рішення, і які можуть бути отримані тільки в результаті 
психодіагностичного дослідження, проведеного професійним психологом. 

Психологічні знання є спеціальними в тому сенсі, що ними володіє 
обмежене коло фахівців, які мають відповідну професійну психологічну 
підготовку. Ці знання не є загальнодоступними, загальновідомими і без 
серйозної спеціальної професійної підготовки ними не можна опанувати. 

У кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх повинні враховуватись 
не тільки риси і властивості особистості, які відрізняють усіх неповнолітніх від 
дорослих, а й ті, які характерні саме для підлітків, що вчиняють 
правопорушення. 

Знання психологічних особливостей підлітків сприяє правильному 
вирішенню завдань розкриття, розслідування та попередження вчинення 
кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, призначенням їм 
справедливого покарання. Крім цього, спеціальні психологічні знання слід 
використовувати і в тому випадку, коли учасниками кримінального 
провадження стають неповнолітні і малолітні потерпілі та свідки. У цьому 
випадку також важливо враховувати властиві їм вікові психологічні 
особливості з метою недопущення негативного впливу на їх психіку обстановки 
досудового розслідування та судового розгляду. 

Використання спеціальних психологічних знань у кримінальних 
провадженнях щодо неповнолітніх необхідне для правильного встановлення 
обставин кримінального провадження, що мають психологічну природу. Участь 
психолога в кримінальних провадженнях цієї категорії дозволяє використати 
психологічну науку при дослідженні та оцінці кримінально протиправної 
поведінки підлітка, а також є однією з гарантій підвищеного захисту особи 
неповнолітнього. Така участь необхідна для забезпечення правильного впливу 
на несформовану особистість підлітка, недостатньо адаптовану до 
екстремальної для неї ситуації кримінального провадження. Воно повинно мати 
місце як щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених, так і щодо 
малолітніх і неповнолітніх потерпілих і свідків. 

 

УДК 343.982.4 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ УЧАСНИКІВ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ЕКСПЕРТІВ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ІЗ ПІДРОЗДІЛАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

 
Кубарєва О.В., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін 
ННІПП НАВС 
Тальянчук Л.С., начальник сектору відділу криміналістичної експертизи 
НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області, здобувач кафедри 
криміналістики та судової медицини НАВС 

 
Одним із головних завдань в діяльності правоохоронних органів є розкриття 

та розслідування злочинів, викриття винних та причетних до вчинення 
злочинів. З проголошення незалежності України, визначенням державних 
кордонів, із розвитком української держави багато злочинів супроводжується 
підробленням документів, що надають право перетинати державний кордон 
України. Такими злочинами є незаконне перетинання державного кордону, 
торгівля людьми, контрабанда, підробка документів тощо.  

Посилаючись на статистичні дані в Україні співробітниками Державної 
прикордонної служби лише за дев‘ять місяців 2012 року було виявлено майже 
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300 підроблених паспортних документів, з них 87 документів лише в аеропорту 
«Бориспіль». 

В удосконаленні виконання поставлених завдань перед правоохоронними 
органами важливу роль відіграє цілеспрямована сумісна діяльність експертних 
підрозділів Міністерства внутрішніх справ України (далі – експертних 
підрозділів МВС) з підрозділами Державної прикордонної служби (далі – 
підрозділи ДПС), яка забезпечує комплексне та якісне застосування сучасних 
надбань різних галузей науки і техніки в розкритті злочинів. 

Окремі питання взаємодії експертної служби МВС з іншими 
правоохоронним органами розглядалися в працях: П.Д. Біленчука, М.А. 
Белянського, В.В. Ковальова, З.Д. Ковалюка, А.І. Кривенка, В.А. Мальцева, О.І. 
Ониська, І.Ф. Пантелєєва, Л.Д. Самигіна, В.О. Сича, В.В. Слинько, Г.О. 
Стрільця, В.М. Тертишника, М.О. Янкового. 

Метою доповіді є розкриття особливості взаємодії експертної служби МВС 
України з підрозділами Державної прикордонної служби України.  

Доцільно було б зупинитись на тлумаченні терміна «взаємодія». Філософія 
розглядає «взаємодію» як категорію, що відображає процеси впливу різних 
об‘єктів один на одного, їх взаємну обумовленість, зміну стану, а також 
породження одного об‘єкта іншими. У теорії кримінального процесу та 
криміналістики поняття «взаємодія» слід розуміти як спільну погоджену 
діяльність щодо мети, місця і часу.  

До завдань співпраці експертів та співробітників ДПС відносяться:  
- своєчасне виявлення підроблених документів, які надають право на 

перетин державного кордону, а саме: паспорту громадянина України для виїзду 
за кордон, проїзного документу дитини, посвідчення на повернення в Україну 
тощо; 

- виявлення осіб, які знаходяться у розшуку або які вчинили злочин, та 
переховуються від слідства та суду; 

- виявлення речей, які заборонені у вільному обігу (зброї, наркотичних 
засобів та їх прекурсорів, культурні цінності тощо).  

Основними причинами незадовільного використання спеціальних знань, 
неналежного застосування науково-технічних засобів, необхідних для розсліду-
вання та розкриття злочинів, пов‘язаних з державним кордоном, є:  

- віддаленість прикордонної зони від розміщення експертних установ;  
- відсутність спеціальної матеріально-технічної та приладової бази, яка 

забезпечує якісне та повне вилучення речових доказів при оглядах місць подій 
та проведенні попередніх досліджень;  

- недостатня спеціально-криміналістична підготовка у представників 
прикордонної служби, які першими з‘являються на місці події.  

В науковій літературі виділяють процесуальну та непроцесуальну форми 
взаємодії. Підставою процесуальної форми експерта з правоохоронними 
підрозділами є постанова слідчого про призначення експертизи.  

Взаємодія експерта з працівниками прикордонної служби відноситься до 
непроцесуальної форми. Така форма співпраці виражається у:  

- консультації експертів з деяких питань, що потребують спеціальних знань; 
- сумісному огляді під час перевірки паспортних документів з метою 

виявлення ознак внесення змін; 
- наданні необхідних технічних засобів для здійснення перевірки 

документів, які посвідчують особу при перетині державного кордону; 
- фіксації ознак внесення змін в документи, які потім будуть виступати в 

якості речових доказів в кримінальному провадженні. 
Така взаємодія повинна бути своєчасною, узгодженою, чітко спланованою 

та дотриматись засад законності та обґрунтованості . 
Окремим видом такої взаємодії є залучення експерта в якості спеціаліста під 

час реалізації оперативної інформації про кримінальні правопорушення, що 
готуються. До таких злочинів можна віднести: контрабанда, виготовлення, 
зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 
збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів 
державної лотереї, незаконне заволодіння транспортними засобами, торгівля 
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людьми тощо. Роль спеціаліста в такому виді взаємодії полягає у повній 
фіксації обставин кримінального правопорушення. 

Від якісної та своєчасної взаємодії експертів Міністерства внутрішніх справ 
України зі співробітниками Державної прикордонної служби України залежить 
подальше успішне виявлення та розслідування кримінальних правопорушень. 
Оскільки, саме за матеріалами перевірки паспортних документів працівниками 
органів охорони державного кордону під час його перетину призначається 
технічна експертиза зазначених документів. Отже, взаємодія експертів з 
органами Державної прикордонної служби України є важливим напрямом у 
боротьбі зі злочинністю, пов‘язаною з підробкою документів, що посвідчують 
особу при перетині державного кордону України.  

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИХ  

ЗЛОЧИННИХ ФОРМУВАНЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
 

Гура О.А., старший помічник першого заступника Генерального прокурора 
України 

 
В науковій літературі під процесом протидії організованих злочинних 

формувань у ході боротьби зі злочинністю розуміють комплекс різноманітних 
прийомів, хитрощів і форм обману, що перешкоджають ефективному 
запобіганню, виявленню, розкриттю, розслідуванню і судовому розгляду 
вчинених ними злочинів і їх блокуванню, нейтралізації тощо (К. К. Горяїнов, В. 
С. Овчинський, Г. К. Синілов). Проте, враховуючи як особливості кримінально-
виконавчих відносин, так і особливості внутрішньої та зовнішньої протидії 
дізнанню в УВП і СІЗО, зміст протидії організованих злочинних формувань у 
місцях позбавлення волі також має свої особливості. 

У зв‘язку з цим, як зауважили І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, М. П. Ільтяй, з 
огляду на особливості злочинності в установах виконання покарань, 
законспірований характер багатьох проявів діяльності Департамент України з 
питань виконання покарань, як центральний орган виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, змушений використовувати у боротьбі з цим явищем як 
гласні, так і негласні засоби». 

Результати даного дослідження показують, що зазначена форма протидії у 
місцях позбавлення волі уповільнює, а подекуди, і призупиняє процес 
розкриття і розслідування злочинів. Мета такої протидії, як встановлено Г. М. 
Бірюковим, – послабити або нейтралізувати діяльність органів дізнання та 
досудового слідства, забезпечити безпеку, самозбереження, виживання і 
перевагу організованих злочинних формувань у противазі з правоохоронними 
органами (у даному випадку – протидія діяльності адміністрації УВП і СІЗО). 

Однією з детермінант, що сприяє організованим злочинним групам у місцях 
позбавлення волі протидіяти розслідуванню злочинів, вчинених засудженими, є 
наявність протиріч і неврегульованих питань, у першу чергу, нормами 
кримінально-виконавчого права і ОРД, у сфері виконання та відбування 
покарання у виді позбавлення волі. Разом з тим, протидія, будучи досить 
різноманітною по своїй соціальній природі, не може знаходитись поза 
залежності від характеру злочинних діянь, стадій їх вчинення і розкриття 
злочинів у місцях позбавлення волі. При цьому прийняття рішення при 
вчинення злочинів у певній мірі залежить від об‘єму таємно зібраної 
злочинцями інформації, її якісної характеристики, що підтверджує можливість 
успіху при вчиненні злочину та виключає випадки виявлення винних у його 
вчиненні осіб. Саме таємність інформаційної діяльності, як обґрунтовано 
встановлено В. А. Некрасовим, створює проблеми щодо негласного 
проникнення у злочинне середовище. 

Як свідчить практика, протидія дізнанню та досудовому слідству в місцях 
позбавлення волі на першочергових стадіях з боку організованих злочинних 
формувань полягає у приховуванні злочинної діяльності та активному впливі на 
хід розслідування кримінальної справи з метою заведення її у глухий кут або в 
напрямку, що влаштовує лідерів злочинного середовища. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ 

 
Романишин О.Р., секретар судового засідання відділу забезпечення роботи 
першої судової Вищого адміністративного суду України 
Науковий керівник: д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник відділу 
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і 
права імені В.М. Корецького НАН України Кваша О.О. 

 
Виконання судового рішення є кінцевим етапом правосуддя та забезпечує 

реалізацію встановлених у судовому рішенні юридичних фактів. Гарантії 
виконання судових рішень забезпечується як врегульованим нормами права 
порядком добровільного або примусового їх виконання, так і встановленням 
юридичної відповідальності, у тому числі кримінальної за невиконання судових 
рішень. 

На сьогоднішній день, регламентація відповідальності за невиконання 
судового рішення у КК України набуває додаткової актуальності у зв‘язку із 
доповненням КК України окремою статтею 389-1 «Умисне невиконання угоди 
про примирення або про визнання винуватості». Крім того, щороку 
збільшується кількість рішень Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ), винесених проти України, в яких констатується порушення прав 
людини та які підлягають виконанню за процедурою, встановленою Законом 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» від 23 лютого 2006 року. При цьому у сфері виконання судових 
рішень ЄСПЛ уже неодноразово встановив наявність системних проблем у 
законодавстві України. На це звертає увагу і Комітет міністрів Ради Європи, 
зокрема наголошується, що більше ніж половина рішень, винесених ЄСПЛ у 
справах проти України, стосуються питання тривалого невиконання остаточних 
судових рішень, відповідальність за яку несуть органи влади України. Наведені 
системні проблеми виникають, зокрема, і через недосконалість кримінально-
правової охорони порядку виконання судових рішень. 

Наголосимо, що у розділі XVIII Особливої частини КК міститься система 
складів злочинів, які передбачають відповідальність за порушення 
охоронюваного законом порядку виконання судового рішення.  Так, ст. 382 КК 
встановлює відповідальність за  умисне  невиконання  вироку,  рішення,  
ухвали,  постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх 
виконанню;  ч. 2 ст. 388 КК встановлює відповідальність за розтрату, 
відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення  майна або інші 
незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або 
майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права 
користуватися таким майном, здійснене особою,  якій це майно ввірено, а також 
здійснення представником банку або іншої фінансової установи  банківських 
операцій з коштами, на які накладено арешт, що вчинені щодо майна,  яке 
підлягає конфіскації  за  рішенням суду,  що набрало законної сили; ст. 389 КК 
передбачає відповідальність за ухилення від покарання, не пов'язаного з 
позбавленням волі; ст. 390 КК передбачає відповідальність за ухилення від 
відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Окрім 
цього, ч. 4 ст. 382 КК встановлює відповідальність за умисне  невиконання 
службовою особою рішення ЄСПЛ. Систему кримінально-правових норм, що 
забезпечують кримінально-правову охорону порядку виконання судового 
рішення доповнено статтею 389-1 КК, яка передбачає відповідальність за 
умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. 

На сьогодні в системі кримінально-правової охорони порядку виконання 
судових рішень існує багато проблемних питань, зокрема: 1) слід звернути 
увагу на те, що у КПК статтями 471 та 472 встановлено обов‘язкові складові 
щодо змісту угоди про визнання винуватості або угоди про примирення. 
Умисне невиконання угоди про визнання винуватості може полягати, 
наприклад, у: невиконанні обов‘язків щодо співпраці у викритті кримінального 
правопорушення, вчиненого іншою особою; ухилення від узгодженого 
покарання та інші. У такому випадку, встановлення кримінальної 
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відповідальності за, наприклад, невиконання обов‘язків підозрюваного чи 
обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, 
вчиненого іншою особою може призвести до помилок у ході кримінально-
правової кваліфікації за ст. 389-1 КК з огляду на невизначеність 
криміналізованого діяння.  Виходячи із наведеного, вважаємо, що диспозиція 
ст. 389-1 КК потребує деталізації та розмежування підстав кримінальної 
відповідальності в залежності від виду угоди; 2) у ч. 1 ст. 382 КК встановлено 
відповідальність за умисне  невиконання  вироку, рішення, ухвали, постанови 
суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. У науці 
кримінального права таке формулювання диспозиції обґрунтовано піддається 
критиці, зокрема Г. М. Зеленов зазначає, що зміни до ст. 382 КК щодо 
встановлення кримінальної відповідальності для фізичних осіб за невиконання 
судового рішення не відповідає такому принципу криміналізації, як принцип 
відсутності прогалин в законі й не надмірності заборони. Виконання судових 
актів цього виду необхідно забезпечувати засобами інших галузей права 
(цивільного-процесуального, господарсько-процесуального, 
адміністративного); 3) окремі науковці зазначають, що у ст. 382 КК доцільно 
було б обґрунтувати встановлення умов, за яких особа може бути звільнена від 
кримінальної відповідальності. Таким чином, пропонується встановити у ст. 382 
КК спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності. 

Отже, система кримінально-правової охорони порядку виконання судових 
рішень потребує подальшого удосконалення, зокрема і в частині окреслених 
питань, для забезпечення її цілісності та ефективності. 

 
ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ЗА СТ. 120 КК УКРАЇНИ 
«ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА» 

 
Крикун Г.С., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП 
НАВС 

 
Одним із показників набуття  Україною  ознак  сучасної  демократичної 

держави є  нормативне  визначення  тих  соціальних цінностей, які становлять 
основу життєдіяльності  людського суспільства.  Людина, її життя і здоров‘я є 
сферою, охорона якої регламентується як міжнародно-правовими нормами, так і 
національними.  На державному рівні, захист даних соціальних цінностей 
передбачається нормами, які містяться в розділі ІІ «Злочини проти життя та 
здоров‘я особи» Кримінального кодексу України (далі – КК України). 

Самогубство – це свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричинене 
своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією.  Самовільний вихід із життя – 
це усвідомлений акт самоусунення з життя під впливом гострих 
психотравмуючих ситуацій, при яких власне життя як вища цінність втрачає 
сенс.  Доведення до самогубства – єдиний злочин проти життя особи, який не 
охоплюється поняттям вбивства. 

У багатьох державах доведення до самогубства карається законом. В 
діючому законодавстві України доведення до самогубства – це  доведення 
особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого 
з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного 
приниження її людської гідності. 

Аналіз  ст. 120 КК України свідчить про те, що її конструкція потребує 
певних змін. Зокрема диспозиція ч. 1 вищевказаної статті  містить поняття 
«замах на самогубство», що є не зовсім вірним, оскільки згідно ч.1 ст.15 КК 
України «Замах на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння 
безпосередньо спрямованого на вчинення злочину», а самогубство не є 
злочином. Отже словосполучення  «замах на самогубство» слід замінити 
словосполученням «спроба самогубства». Так же у вищевказаній  диспозиції є 
вказівка на систематичність приниження людської гідності особи, тобто 
вчинення таких діянь три чи більше разів. Постанова Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров‘я 
особи» вказує, що систематичне приниження людської гідності є тривале 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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принизливе ставлення до потерпілого,  тому незрозуміло,  як бути у випадках 
одноактного приниження особи, яке призвело потерпілого до самогубства. 

Також, можна погодитись з думкою С.Г. Киренка, що приниження людської 
гідності є різновидом жорстокого поводження з особою,  про яке прямо 
вказується в ч.1 ст. 120 КК України. Відтак вказівку про систематичне 
приниження людської гідності взагалі можна виключити, оскільки поняття 
«жорстоке поводження  з особою» охоплює і приниження її гідності. 

Важливою проблемою вітчизняного законодавства є відсутність у ньому 
адекватної оцінки такого суспільно небезпечного діяння, яке пов‘язане із 
самогубством особи, але за своїм характером не є доведенням до самогубства. 
Мова йде про схиляння особи до самогубства та про допомогу при самогубстві. 
Зокрема, можлива ситуація, коли особа з метою  матеріальної вигоди, для 
заволодіння спадком, почне переконувати свого близького родича, хворого на 
невиліковну хворобу, покінчити життя самогубством,  прийнявши велику дозу 
снодійного. Якщо цей близький родич буде психічно здоровою людиною, то у 
випадку його самогубства,  особа, яка запропонувала вчинити це діяння, тобто 
по суті схилила до самогубства, незалежно від мотивів своєї поведінки не 
підлягає кримінальній відповідальності, оскільки  схиляння до самогубства  не 
передбачене чинним КК України. Також, слід звернути увагу на ситуацію, коли 
одна особа допомагає іншій  (дорослій, психічно здоровій особі) вчинити 
самогубство. Наприклад, передавши їй отруту  або приготувавши зашморг. 
Особа безпосередньо не позбавляла іншу людину життя (адже остання сама, за 
власною волею, усвідомлюючи свою поведінку вчинила самогубство), а також 
не вчиняла дій, які підпадають під поняття «жорстоке поводження», 
«систематичне приниження людської гідності» та інше,  то її не можна 
притягнути до відповідальності. Оскільки  в її діях відсутні ознаки таких 
складів злочинів як «Умисне вбивство» (ст. 115 КК України) чи «Доведення до 
самогубства» (ст. 120 КК України).  Проте, внаслідок її поведінки людина 
позбавила себе життя,  що є найціннішим благом  і тому  залишати поза увагою 
такі суспільно-небезпечні дії навряд чи вірно. 

Слід зазначити, що у КК Республіки Білорусь (ст. 145, 146)  є дві окремі 
статті, а саме: «Доведення до самогубства», «Схиляння до самогубства», в яких 
вказано  –  «Умисне розпалення в іншій особі рішучості вчинити самогубство, 
якщо особа покінчила життя самогубством або мав місце замах на нього». 

Таким чином вважаємо, що у КК України необхідно також передбачити 
відповідальність за схиляння особи за самогубство, а також допомогу особі при 
самогубстві. 

На нашу думку вказані пропозиції допоможуть більше ефективно 
протидіяти різноманітним суспільно-небезпечним діям, які доводять особу до 
самогубства, викликають у неї бажання вчинити самогубство, або всіляко 
сприяють особі при позбавленні себе життя. 

 
РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ У НАГЛЯДІ  

ЗА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

Дудка Є.В., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
НАВС 

 
Як свідчить практика, до особливостей прокурорського контролю у виді 

нагляду за виконанням кримінальних покарань, зокрема щодо питання 
особистої безпеки, належать наступні: 

1) зазначена діяльність, відповідно до ст. 121 Конституції України, є 
виключною компетенцією прокуратури як державного органу, що полягає в 
діяльності прокурора щодо забезпечення дотримання законів під час виконання 
судових рішень у кримінальних справах, а також застосування інших заходів 
примусового характеру, пов‘язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 

2) предметом прокурорського нагляду є, відповідно до змісту ст. 44 Закону 
України «Про прокуратуру», дотримання законності під час перебування осіб у 
місцях тримання затриманих, попереднього ув‘язнення, в установах виконання 
покарань (УВП), інших установах, що виконують покарання або заходи 
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примусового характеру, які призначає суд; дотримання встановленого 
кримінально-виконавчим законодавством порядку й умов утримання або 
відбування покарання особами в цих установах, їх прав і виконання ними своїх 
обов‘язків; 

3) правові засади зазначеної діяльності прокуратури в УВП становлять не 
лише норми Конституції України та Закону України «Про прокуратуру», а й 
спеціальні накази Генеральної прокуратури України, у яких відображено 
специфіку предмета прокурорського нагляду; 

4) незважаючи на те, що однією з головних форм здійснення 
прокурорського нагляду в УВП є проведення комплексних перевірок 
дотримання законності, прокурори мають право безперешкодно відвідувати 
органи та установи виконання покарань, приймати засуджених з особистих 
питань і здійснювати інші позапланові та невідкладні заходи щодо забезпечення 
особистої безпеки осіб, яких утримують у виправних колоніях; 

5) за результатами проведених перевірок прокурор уносить передбачені 
Законом України «Про прокуратуру» документи прокурорського реагування, 
які є обов‘язковими для виконання адміністрацією органів й УВП ДКВСУ; 

6) на органи прокуратури України, відповідно до ст. 214 КПК України, 
покладено функцію щодо контролю за внесенням заяв і повідомлень про 
вчинене кримінальне правопорушення, включаючи УВП, до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, а отже, законодавець створив відповідні елементи 
правового механізму і з питань забезпечення особистої безпеки в УВП. 

Проте навіть наявність цих «особливих» повноважень не надає можливості 
органам прокуратури в сучасних умовах своєчасно впливати на рівень охорони 
законних прав й інтересів засуджених в УВП, унаслідок чого останні стають 
жертвами злочинних посягань та інших протиправних діянь. 

 
ЗАХИСТ ЖЕРТВ ЗҐВАЛТУВАННЯ 

 
Симоненко Н.О., здобувач кафедри кримінального права і криміналістики 
ННІПП НАВС 

 
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи 

порушуючи права людини, які визначені Конституцією України як найвища 
соціальна цінність, а саме здоров‘я, честь та гідність, ламають усталений у 
суспільстві уклад статевих стосунків і основні принципи статевої моралі. 
Суспільна небезпека полягає в грубій зневазі над статевою свободою людини, 
насильницькому характері дій злочинця, заподіянні глибокої фізичної, 
моральної й психічної шкоди потерпілій особі, нерідко пов‘язаної з розладом 
психічного й фізичного здоров'я злочинця. 

Жертвою статевих злочинів можуть виступати особи як жіночої, так і 
чоловічої статі незалежно від її поведінки до вчинення злочину, способу життя, 
попередніх стосунків із суб'єктом злочину, зокрема перебування з ним у 
зареєстрованому шлюбі, проживання однією сім'єю тощо. 

Жертва зґвалтування ніколи не винна в тому, що з нею сталося, ця провина 
лежить на ґвалтівникові і не зважаючи на поведінку особи чи умови за яких 
сталося зґвалтування, важливо не ставитися упереджено до постраждалої особи. 
Адже зґвалтування - це порушення прав людини і ніхто не має права нехтувати 
цим. 

Потерпіла особа думає, що вона винна в тому, що з нею трапилося, а також і 
в засобах масової інформації, можна зустріти вислів - «сама винна», «гуляла 
допізна, пиячила і поїхала у гості до малознайомих хлопців». Але,  в свою 
чергу, психологи стверджують, що жодна жінка,  яка пережила насильство, не є 
винною. Реакція на пережите насильство може бути різною: агресія, жага 
помсти, депресія або заперечення фактів і небажання говорити. Але практично 
в усіх випадках жертви з часом починають зневажати себе і шукати власну 
провину у тому, що сталося. 

На думку Г. Зера, потерпілий (жертва) проходить три психологічні кризи, 
цикли після вчинення злочину: криза особистості, де він намагається зрозуміти 
чому саме з ним сталося нещастя, що ж він за людина, чи є  господарем  свого 
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життя; криза взаємовідносин, де актуальними стають питання довіри до 
близьких, друзів, навколишнього оточення; криза розуміння, переосмислення 
матеріальних  і  духовних цінностей суспільства. Тому вкрай необхідно 
доводити до відома потерпілому, що йому  завдана шкода, але це не повинно 
було статися саме з ним, що він цього не заслуговуєте, у цьому немає його 
вини. 

Підсумовуючи вище сказане, автором було проведено дослідження, яке 
показало, що зґвалтування в більшості випадків вчиняється щодо осіб від 14 до 
40 років, 14-18 років – 33,3%, 18-25 років – 36,6%, 25-40 років – 30%; рід занять 
– студент -25%, займається низько кваліфікованою працею – 25%, не працює – 
50%; освіта – середня – 52%, професійно-технічна – 25%, навчаються в школі – 
23%. Ніхто із жертв не перебував у шлюбі – 72%- взагалі не одружені, 23% - 
проживають без реєстрації. 39% - мають дітей, 70% _ не мають, а 1% - жертва 
на момент вчинення зґвалтування була вагітною, хоча за словами ґвалтівника 
про це йому було невідомо. 80% злочинів вчинені із застосуванням фізичного 
насильства, 12% - погрозою його застосування, 8% з використання 
безпорадного стану потерпілої особи, причому 11% з них – через вживання 
токсичних або одурманюючих речовин, 42% – через алкогольне сп‘яніння. 
Решта 53% зґвалтованих – знаходилися в тверезому стані. В 73% зґвалтувань 
потерпіла була незнайома із ґвалтівником, а в 23% - ґвалтівник був знайомим, 
сусідом, співробітник, однокурсник, однокласник. 

Отже, зґвалтування є жорстоким злочином, який пов'язаний з важкими 
психологічними травмами. Майже всім його жертвам наноситься емоційний 
відбиток: страх за свою власну безпеку, побоювання залишатися на самоті, 
виходити на вулицю, бути в оточенні незнайомих; постійні виразні спогади про 
те, що трапилося, які заважають зосередитися на інших речах (навчанні, 
роботі); почуття сорому; почуття ненависті; почуття розгубленості; істерика. 

 
ЩОДО ЗМІСТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ  
ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИНАМИ УГРУПУВАННЯМИ 

 
Гумен В.М., здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС  

 
В науці загальновідомим є висновок про те, що наукова характеристика 

злочинів, як і будь-який інший вид наукового знання, належить до різних наук, 
відповідно до їх предмета та наукового інтересу. При цьому щодо злочину як 
кримінально-правового поняття, то, як обґрунтовано зауважив А.П. Закалюк, 
значущою є, насамперед, кримінально-правова характеристика, що складається, 
як правило, за ознаками складу злочину. Проте досі в науці кримінального 
права не має єдності думок щодо змісту даного поняття. Зокрема, деякі 
науковці, вживаючи його у назві своїх робіт, так і не виводять його формальних 
ознак та в цілому не визначають його зміст. Інші вчені зводять це поняття до 
аналізу складу злочинів, як правило, в науково-практичних коментарях або 
підручниках чи інших навчально-методичних виданнях; а треті – до кваліфікації 
злочинів. 

Поряд з цим, тривалий час серед вчених дискутується питання про 
співвідношення кримінально-правової та кримінологічної характеристики видів 
злочинів, частина з яких вважає, що остання повністю включає першу, коли 
йдеться про кримінально-правові ознаки злочинів. 

У цій роботі під кримінально-правовою характеристикою злочинів, що 
вчиняються організованими злочинними формуваннями розуміється його 
теоретико-правова оцінка з огляду підстав кримінальної відповідальності, 
суспільної небезпечності, протиправності та караності, а також аналізу складу 
злочину та його кваліфікуючих ознак.  

Необхідність розгляду кримінально-правової характеристики зазначеного 
злочину саме у такому змісті обумовлена змістом протидії організованим 
злочинним угрупуваннями та теоретико-прикладними завданнями, що 
складають мету даної наукової розробки.  
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Суспільна небезпека цих злочинів полягає у тому, що останні, в частині 
створення злочинної організації,  як вірно зробив висновок В.П. Тихий, 
створюють небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, суспільній 
стабільності,  дестабілізують економічну  та соціально-політичну сфери життя, 
порушують нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, 
підривають і гальмують прогресивний процес розвитку суспільства, 
перешкоджають проведенню соціально-економічної та правової політики, 
обплутують та закабляють людей, породжують обстановку незахищеності, 
створюють систему корупції в органах влади тощо. 
 

ПРО ДЕЯКІ ВІКТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИНІВ,  
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ 

 
Лопоха В.В., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
НАВС 

 
Специфіка службової діяльності та в цілому кримінально-виконавчих 

відносин, у яких персонал виправних колоній виступає одним з основних 
віктимологічних об‘єктів, обумовлює необхідність вивчення віктимогогічних 
аспектів його функціонування у системі правоохоронних органів України, що і 
стало одним із предметних завдань даного дослідження.  

Вивчення теоретичних джерел та практики засвідчує, що персонал 
виправних колоній є постійним об‘єктом дослідження вчених кримінально-
виконавчого, педагогічного та психологічного спрямування. Досить активно у 
цьому напрямку працюють такі вчені, як І.Г. Богатирьов, Т.А. Денисова, А.О. 
Галай, М.В. Климов, Г.О. Радов, М.В. Синьов та ін. Проте сучасний стан 
забезпечення безпеки діяльності персоналу виправних колоній та негативні 
кількісно-якісні показники її прояву, а також стан злочинності в місцях 
позбавлення волі, включаючи злочини, що вчиняються персоналом виправних 
колоній, вимагають більш глибоко і всебічно дослідити питання, що пов‘язані з 
поведінкою тих осіб, які стають жертвами злочинів і правопорушень з боку 
засуджених до позбавлення волі. 

Як свідчить практика, будь-яка суспільна діяльність, включаючи і 
кримінально-виконавчу, пов‘язана з ризиками різноманітного характеру, що 
створюють загрозу для життя і здоров‘я осіб, які задіяні до процесу реалізації 
певних програм, завдань, статутних повноважень тощо. Саме тому, як 
правильно зробили висновок Ю.В. Баулін та В.І. Борисов, проблема захисту 
прав і законних інтересів потерпілих від злочинів, ефективного їх поновлення 
та своєчасного відшкодування завданої злочином шкоди є однією з найбільш 
актуальних для сучасної юридичної науки та правозастосовної практики. 
Зокрема, узагальнивши існуючі в науці підходи, деякі вчені виділяють наступні 
віктимологічні детермінанти злочинності у виправних колоніях: соціально-
правові; соціально-психологічні; організаційно-управлінські; технічні. 

Соціально-економічні детермінанти, насамперед, пов'язані з розшаруванням 
населення, у зв'язку з чим виникла незначна група багатих людей, чиї прибутки 
нерідко мають незаконне походження. 

Соціально-правові детермінанти злочинності лежать у самій природі 
покарання у виді позбавлення волі, яка полягає у примусовому одностатевому 
скупченні на обмеженому просторі (виправна колонія), великої кількості 
суспільно небезпечних осіб та встановленні стосовно них передбачених 
законом і обвинувальним вироком суду правообмежень.  

Як показало проведене дослідження, соціально-психологічні віктимологічні 
детермінанти злочинності у місцях позбавлення волі тісно взаємопов'язані зі 
ставленням суспільства до засуджених й оцінкою цього покарання останніми.  

Організаційно-управлінські віктимологічні детермінанти злочинності у 
виправних колоніях здебільшого пов'язані з організацією діяльності ДКВС 
України.  
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СТАН ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОЮ ПРАВОПОРЯДКУ 

 
Кушніренко Т.Ф., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент; професор кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права НАВС Кальченко Т.Л. 

 
Проблема дотримання захисту прав військовослужбовців в Україні є досить 

актуальною. Разом з цим, варто констатувати, що на сьогодні  законодавство у 
цій сфері не тільки ускладнює вирішення багатьох принципових питань 
української армії, але й передусім не сприяє забезпеченню реалізації прав 
військовослужбовців. 

Окремої уваги заслуговує Закон України «Про Військову службу 
правопорядку у Збройних Силах України», що передбачає спеціальне  
правоохоронне  формування  у складі   Збройних   Сил   України (Військову 
службу правопорядку), призначене для захисту життя, здоров'я, прав і законних 
інтересів військовослужбовців.  

Однак, на практиці вищевказаний орган питання щодо захисту прав 
військовослужбовців встановлює лише фрагментарно, а основним, базовим та 
фундаментальним принципам правового статусу особи належної уваги взагалі 
не приділяє.  

Слід сказати, що фундаментальні конституційні принципи такі як   
рівноправність, повага до гідності людини та деякі інші досить часто 
нехтуються в умовах проходження військової служби. Саме вони мають   бути 
не тільки проголошені у законодавстві, але й стати керівними засадами  в 
діяльності як вищих посадових осіб Воєнної організації держави, так і кожного 
військовослужбовця. Ці принципи мають бути втілені у свідомості всіх, хто 
проходить військову службу, або збирається почати її проходження у будь-яких 
військових формуваннях. Адже проблема полягає у тому, що принципи 
правового статусу людини доволі часто нехтуються як при прийнятті на 
військову службу, так і під час її проходження. 

У процесі їх реалізації у практичній площині виникає ціла сукупність 
проблем, які базуються на їх незнанні, або невірному уявленні про них. Так, 
наприклад, при проходженні строкової військової служби принцип 
рівноправності нехтується у зв‘язку з тим, що протягом тривалого часу 
формувалась практика його невиконання, яка полягала у наданні абсолютно 
незаконних привілеїв військовослужбовцям залежно від часу проходження 
військової служби. Будь-які привілеї не передбачені законодавством, але 
породжуються практикою та санкціонуються сержантами та старшинами, 
прапорщиками та, навіть, офіцерами, з метою у такий спосіб, на їх погляд, 
самоусунувшись від виконання своїх обов‘язків, навести порядок та 
підтримувати видимість правопорядку та дисципліни, забезпечити виховання та 
навчання молодого поповнення.  

Проте, на сьогодні,  така практика призводить до зворотних наслідків, що 
проявляються у знеціненні прав людини, дискредитації військової служби, 
деформації правосвідомості військовослужбовців, підриві боєздатності 
військових підрозділів та у виникненні інших негативних наслідків. Таке 
порушення принципу рівноправності призводить також до того, що 
військовослужбовці, яким надані такі незаконні привілеї,  користуються ними 
постійно. Це призводить до того, що у їх свідомості формується стійке 
переконання про їх уявну перевагу над іншими військовослужбовцями. 
Демонстрація такої переваги може призвести до застосування різного фізичного 
та психічного насильства, приниження честі й гідності інших 
військовослужбовців, а також посягання на їх життя та здоров‘я. З іншого боку, 
це призводить до розладу здоров‘я військовослужбовців тощо. 
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Таким чином проблема дотримання захисту  прав військовослужбовців 
залишається нагальною. А отже,  є суттєвою проблемою на шляху її розв‘язання 
проблем нормативного вдосконалення. Доповнення нормативних актів, що 
діють у цій сфері, здійснюється фрагментарно та непослідовно, без урахування 
вимог та стандартів, що були проголошені Конституцією України. 

 
ПРОТИДІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ОДНА З ПІДСТАВ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДАНИХ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
 

Охман О.В., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
НАВС 

 
Сучасна протидія злочинності, як свідчить вивчення наукових джерел і 

практики, характеризується зростаючою роллю тих видів діяльності, що 
надають у розпорядження правозастосовців дані, відомості та засновані на їх 
аналізі науково-обгрунтовані рекомендації відповідного порядку. При цьому, як 
зауважив Д.Й.Никифорчук, варто пам‘ятати, що аналіз, як сфера наукової 
практики – це складна система розумових операцій щодо вивчення систем 
(суб‘єктів, об‘єктів, процесів або явищ), які потім представляються у 
формалізованому вигляді. 

Виходячи з означених методологічних засад та враховуючи, як 
обґрунтовано зробив висновок А.П.Закалюк, що питання соціальної 
зумовленості кримінально-правової норми, безперечно, становить інтерес для 
науки кримінального права, все таки слід мати на увазі, що відповідь на нього 
вона має знаходити не через включення його до свого предмету або пояснення 
соціологічною змістовністю останнього, а в кримінології, до предмету якої 
належить переважно природа та сутність злочинності, виду злочинів і окремого 
злочину та суспільних заходів реагування на них, включаючи кримінально-
правові.  

В науці, в широкому аспекті, під кримінологічною характеристикою 
злочинів розуміють відомості про рівень, коефіцієнти, структуру та динаміку 
злочинів, описання особи тих, хто їх вчиняє, мотиви та цілі їх поведінки.  

У більш вузькому змісті цю характеристику вчені тлумачать як стійкі 
відомості про рівень, структуру, динаміку та географію злочинних дій, а також 
про осіб, що їх вчиняють, тобто нові відомості про справжній стан явища, повні 
та точні знання про нього для ефективної й науково обґрунтованої боротьби з 
конкретними злочинами. При цьому, як слушно з цього приводу зауважив 
А.П.Закалюк, вона містить здебільшого видову кількісну кримінологічну 
інформацію, особливості якої можуть потребувати формування особливих 
(якісних) для цього виду злочинів кримінологічних знань, а, інколи, й 
додаткового (більш детального) теоретичного узагальнення у вигляді наукового 
вчення, теоретичної новели, умовно кажучи, міні-теорії.  

 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ  

СУСПІЛЬНОНЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ САМОПРАВСТВА 
 
Чернов А.О., здобувач відділу проблем кримінального права, кримінології та 
судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України 
Науковий керівник: д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник відділу 
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і 
права імені В.М. Корецького НАН України Кваша О.О. 

 
В межах Особливої частини КК України відповідальність за самоправство 

передбачена ст. 356 КК України. Статтею 356 КК України встановлена 
кримінальна відповідальність за самовільне, всупереч установленому законом 
порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність якої оспорюється окремим 
громадянином або підприємством, установою організацією, якщо такими діями 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1897/ed_2012_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1897


154 

 

була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи 
громадським інтересам або інтересам власника. 

Особливої уваги у зв‘язку із віднесенням ст. 356 КК України до злочинів із 
матеріальним складом за об‘єктивною стороною, потребує визначення 
суспільно небезпечних наслідків самоправства, що полягають у завданні 
значної шкоди. Наявність або ж відсутність такої шкоди розмежовує злочинні 
та незлочинні дії. Таким чином, самоправство, яке не завдало значної шкоди 
інтересам зазначених у диспозиції осіб, тягне за собою відповідальність за ст. 
186 КУпАП як адміністративний проступок. Виходячи з цього, критерії для 
розмежування між злочинними та незлочинними діями у цьому випадку 
повинна забезпечити єдина та усталена судова практика застосування закону 
України про кримінальну відповідальність у цій частині. 

Як зазначає науковець Л.В.Дорош щодо визначення значної шкоди у ст. 356 
КК України, «поняття значної шкоди є оціночним і вирішується у кожному 
конкретному випадку, виходячи з фактичних обставин справи». У науково-
практичному коментарі до КК України зазначено, що до нематеріальної значної 
шкоди при самоправстві потрібно відносити, зокрема, заподіяння шкоди 
здоров‘ю особи, порушення політичних, трудових, житлових та інших 
конституційних прав і свобод людини і громадянина. Розміри матеріально 
шкоди, що визнається значною у ст. 356 КК України законодавчо не визначено. 
Крім цього, зазначимо, що системний аналіз норм Особливої частини КК 
України вказує на те, що формулювання «значна шкода інтересам громадянина, 
державним чи громадським інтересам або інтересам власника» не містить 
жодна інша стаття, окрім ст. 356 КК України. Щодо схожих формулювань, 
використаних законодавцем для визначення суспільно небезпечних наслідків у 
статтях Особливої частини КК України, зазначимо, що поняття «значна шкода 
потерпілому» використане у ч. 3 ст. 185; ч. 3 ст. 186; ч. 2 ст. 189; ч. 2 ст. 190 КК 
України; поняття «значна шкода власнику земельної ділянки» використане у ч.1 
ст. 197-1 КК України; поняття «значна шкода» використане у ч. 2 ст. 361; ч. 2 
ст. 361-1; ч. 2 ст. 361-2; ч. 3 ст. 362; ст. 363; ч. 2 ст. 363-1 КК України; поняття 
«значна майнова шкода» використане у ч. 2 ст. 258-5 КК України. Таким чином, 
зміст суспільно небезпечних наслідків у ст. 356 КК України повинен бути 
конкретизований шляхом судового тлумачення. 

Разом з тим, суди не завжди правильно з точки зору законодавчого 
формулювання диспозиції ст. 356 КК України визначають поняття значної 
шкоди. Наприклад, як встановлено вироком Центрального районного суду м. 
Миколаєва від 30.06.2011, К. визнано винною за ст. 356 КК України за таких 
обставин. Підсудну було зобов‘язано не чинити перешкод В. в користуванні 
будинком, що є їхньою спільною частковою власністю, передати В. ключі від 
зазначеного будинку та вселити його в цей будинок. Всупереч цьому, підсудна 
самовільно, всупереч встановленому законом порядку, виділила потерпілому 
кімнату, та вимагала від останнього будівництва окремого входу до цієї 
кімнати, а також віддати ключі від будинку, перешкоджала проходу до вхідної 
двері, а також самовільно, не поставивши В. до відома, змінила замок від 
вхідної двері будинку та відмовилася дати йому нові ключі, чим завдала 
істотної шкоди інтересам В. як співвласника зазначеного будинку, а саме 
позбавила можливості користуватися ним як житлом.  

Як бачимо, суд у мотивувальній частині, встановлюючи наявність суспільно 
небезпечних наслідків самоправства, вказав на наявність істотної шкоди 
потерпілому та не звернув уваги, що диспозиція ст. 356 КК України не містить 
поняття «істотна шкода», натомість необхідно встановлювати наявність або ж 
відсутність значної шкоди. Суд не врахував, що це різні оціночні поняття. 

Як зазначає науковець А. В. Наумов, кожне нове судове рішення може 
розширювати чи навпаки звужувати уявлення правозастосовувача про зміст 
кримінально-правової норми, відповідно розширюючи чи звужуючи 
можливості реальної поведінки суб‘єкта злочину, та її адекватного 
відображення в букві кримінального закону. Оскільки у диспозиції ст. 356 КК 
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України як суспільно небезпечне діяння, так і суспільно небезпечні наслідки є 
неконкретизованими, слід підтримати думку С. Погребняка про те, що «зміст 
норми права часто-густо піддається уточненню (деталізації і конкретизації) у 
процесі її застосування. Зрозуміло, що важливе значення тут мають правові 
позиції судових органів, за допомогою яких долається подібна правова 
невизначеність».  

Отже, вважаємо, що визначення поняття «значна шкода інтересам 
громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника» 
повинно бути конкретизовано у судових роз‘ясненнях з метою забезпечення 
правової визначеності закону України про кримінальну відповідальність у цій 
частині. 
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СЕКЦІЯ 5: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА  

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ГАРАНТІЙ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО 

(ОБВИНУВАЧЕНОГО) ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Рогатюк І.В., к.ю.н., доцент, заслужений юрист України, перший заступник 
прокурора Черкаської області 

 
Посилення правового захисту особи, розширення і зміцнення правових 

гарантій її прав і свобод в умовах розвитку демократії, а також утвердження 
незалежної судової влади, необхідною умовою функціонування демократичної 
правової держави. Головне місце в системі таких гарантій посідають 
процесуальні гарантії, які визначають напрям держави на демократизацію і 
гуманізацію кримінального-процесуального законодавства. Адже порушення 
таких гарантій найбільш суттєво обмежує права та охоронювані законом 
інтереси учасників кримінальних-процесуальних правовідносин і, насамперед, 
підозрюваного (обвинуваченого). 

Питання про свободу людської особистості та охорону її невід‘ємних прав 
найбільш актуальне в діяльності слідчих органів і оперативних підрозділів під 
час виявлення та розслідування злочинів, а процесуальна діяльність суб‘єктів 
кримінального процесу повинна бути організована прокурором таким чином, 
щоб при цьому не порушувались права свободи та законні інтереси громадян 
(підозрюваних, обвинувачених). 

Право особи на захист належить до таких прав людини, які особливо 
ретельно охороняються міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи, 
адже Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 
містить норму про те, що кожний, кого обвинувачено у вчиненні кримінального 
правопорушення, має право захищати себе особисто чи використовувати 
правову допомогу захисника, обраного на власний розсуд. Якщо така особа не 
має достатніх коштів для оплати правової допомоги захисника, вона може 
одержати її безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя (п. «с» ч. З 
ст. 6 Конвенції). 

В Україні право на захист є конституційною засадою, яка повинна суворо 
виконуватися на всіх стадіях кримінального процесу як важлива гарантія 
встановлення істини і винесення законного, обґрунтованого і справедливого 
вироку. 

У кримінальному процесі більшість процесуальних дій можуть проводитись 
у примусовому порядку. Процесуальний примус стосується підозрюваного 
(обвинуваченого) в разі вжиття прокурором, слідчим і слідчим суддею заходів 
забезпечення кримінального провадження. 

У КПК кримінальний процес виписаний у якісно новій формі, порівняно з 
тим процесом, який мав місце за попереднім КПК. Новий КПК став 
«революційним» у багатьох процесуальних питаннях. У ньому знайшли 
закріплення положення, раніше не відомі кримінально-процесуальному 
законодавству України (глава 22 КПК України). 

Одним із таких інститутів є повідомлення про підозру, з яким пов‘язано 
притягнення особи до кримінальної відповідальності і початок кримінального 
переслідування. 

Відповідно до ст. 42 КПК підозрюваним є особа, якій у порядку, 
передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або 
особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 
Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за 
погодженням з прокурором. 

Надання захиснику широких прав не може і не повинно заважати 
вирішенню завдань кримінального судочинства. Навпаки, обмеження прав 
підозрюваного, обвинуваченого та їх захисників сприяє необґрунтованому 
притягненню до кримінальної відповідальності і засудженню невинуватого, до 
помилки в застосуванні кримінального закону, унеможливлює призначення 
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несправедливого покарання. Використовуючи всі зазначені в законі засоби і 
способи захисту з метою з'ясування обставин, що виправдовують 
підозрюваного (обвинуваченого), пом'якшують чи виключають його 
відповідальність, надаючи йому юридичну допомогу, захисник сприяє 
виконанню завдань кримінального судочинства. 

Право на захист не повинно розцінюватися як можливість будь-яким чином 
уникнути відповідальності за вчинений злочин. Жоден з нормативно-правових 
актів не дає права захищати незаконні інтереси й застосовувати незаконні 
засоби захисту. 

Сьогодні якість розслідування кримінальних правопорушень слідчими 
значно покращилася, й передусім тому, що наглядова діяльність прокурорів 
трансформувалась у функцію процесуального керівництва, що передбачає 
безпосереднє керування процесом розслідування. За узгодженням з прокурором 
проводяться найважливіші процесуальні дії та рішення по кримінальним 
провадженням, починаючи від внесення відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, і закінчуючи обвинувальним актом. 

В нормах діючого КПК відсутній інститут повернення справ на додаткове 
розслідування. Відтак, суди, у разі встановлення відсутності доказів винуватості  
особи чи наявності грубих порушень прав підозрюваного (обвинувачення) у 
процесі розслідування, зобов‘язані винести виправдувальний вирок. Тож у 
слідчих та їх процесуальних керівників (прокурорів) фактично відсутнє право 
на помилку, що змушує здійснювати розслідування по кримінальним 
провадженням більш ретельно, щоб жодного невинуватого не було покарано, а 
особа, яка вчинила злочин не змогла уникнути кримінальної відповідальності. 

Однак за результатом моніторингового звіту реалізації нового 
Кримінального процесуального кодексу України у 2013 році, експерти 
наголосили на ряді порушень з боку сторони обвинувачення, які обмежують 
права захисту, зокрема: недотримуються строки повідомлень центрів правової 
допомоги про затримання осіб; викликані захисники недопускаються до 
затриманих осіб; затриманих осіб примушують до відмови від викликаного 
захисника; із затриманою особою проводяться процесуальні дії ще до моменту 
прибуття захисника; незабезпечуються умови конфіденційного спілкування 
захисника із підозрюваним; особам неповідомляється про підозру за наявності 
для цього достатніх підстав. 

Слідчі розпочинають провадження, збирають необхідні відомості, а 
повідомляють про підозру при завершенні провадження – перед направленням 
справи до суду. Таким чином, обмежується право осіб на підготовку для 
захисту від обвинувачення, оскільки вони мають менше часу для формування 
своєї власної лінії захисту. 

Отже, серед процесуальних гарантій прав особи гарантії права 
підозрюваного (обвинуваченого) на захист займають важливе місце, оскільки 
суб'єктивні права і законні інтереси саме підозрюваного (обвинуваченого) 
порушуються в ході процесу особливо відчутно, а належній ефективності 
діяльності сторони обвинувачення перешкоджає відсутність необхідних 
структурних змін в органах досудового розслідування і прокуратурі, що має 
наслідком надмірне навантаження на слідчих і прокурорів та відсутність 
належної ініціативності останніх як процесуальних керівників розслідуванням. 

 
ЗАСАДИ ЧИ ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ? 

 
Осауленко О.А., к.ю.н., начальник кафедри досудового розслідування ФПФПС 
ННІПФПСКМ НАВС 
 

Якщо говорити про принципи кримінального процесу, то визначення у 
питанні щодо їх поняття класифікації є одним з найскладніших у науці 
кримінального процесу. При цьому досить цікавим у цьому аспекті є також 
питання щодо використання окремих законодавчих та теоретичних дефініцій. 
Отже, спробуємо визначитися у цьому питанні стосовно термінів «принципи» 
та «засади». 
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На сучасному етапі здійснення судово-правової реформи, основною метою 
якої є створення судочинства охоронного типу, особливої актуальності набуває 
система правових засобів, якими охороняються і забезпечуються права та 
законні інтереси людини. Основоположним напрямом при цьому є органічне 
впровадження в життя положень нового Кримінального процесуального 
кодексу України, уведеного у дію Указом Президента України № 4651-VI від 13 
квітня 2012 р. У главі II згаданого закону закріплюється перелік засад 
кримінального процесу та розкривається їх зміст. Сама назва цієї глави – 
«Засади кримінального провадження» – ще на етапі розробки проекту нового 
КПК викликала полеміку серед вчених-правознавців. Так, О. М. Бандурка свого 
часу пропонував у назві глави слово «засади» замінити словом «принципи» 
оскільки, на його думку, латинська морфологія визначення цього 
процесуального інституту більше відповідає суті кримінального судочинства 
України і юридичній мові.  

О. 3. Хотинська робить висновок про те, що завжди, коли говорячи про 
засади судочинства, мають на увазі принципи, при цьому саме поняття 
«принципи» є ширшим, ніж поняття «засади». 

Цікаво, що визначаючи поняття «засада», автори Великого тлумачного 
словника сучасної української мови роблять це через використання терміну 
«принцип»: «засада – це вихідне, головне положення, принцип; основа 
світогляду, правило поведінки». 

Здавалося б, що відправною точкою у розмежуванні зазначених дефініцій 
повинні були б стати норми Конституції України. Проте текст Основного 
Закону по-своєму оперує даними поняттями. Так, у ст. 29 Конституції України 
застосовується термін «засади». Крім того, даний термін використовується у 
назві розділу І Конституції та у статтях 6, 15, 16, 85, 92, 95, 100, 132, 142, 143. У 
той же час у статтях 8, 18, 125 Основного Закону використовується термін 
«принципи» у тому ж самому розумінні що й «засади». Отже, у тексті 
Конституції дані дефініції використовуються у тотожному значенні. Позицію 
ототожнення даних понять займає і О. П. Кучинська. 

Взагалі, використання у юриспруденції історично запозичених іншомовних 
термінів (у більшості своїй з латини) є сталим фактом, який не заперечується 
фахівцями мовознавства, і які, наприклад, досить давно визначали поняття 
«принцип» як «наукову чи моральну основу, підставу, правило, основу, від якої 
не відступають».  

У зв‘язку з цим, поруч із вже наведеною точкою зору О. М. Бандурки 
вірним видається твердження Ю. М. Грошевого про те, що «в законі не може 
бути основних положень, можуть бути принципи,.. які роблять судоустрій 
власне судоустроєм». 

Термін «принципи» відстоює і В. Г. Гончаренко, оскільки, на його думку, 
загальноприйнятий у світі термін «принцип» означає вихідне положення будь-
якої теорії, світогляду, науки, організації роботи, а термін «засада» не є таким 
узагальнюючим і міститься в багатьох главах чинного КПК України та його 
окремих статтях.  

Досить вдалим із цього приводу є твердження О. М. Савицького про те, що 
наявність у чинному законодавстві безлічі термінологічних одиниць, які 
однакові за змістом, вносить плутанину в їх застосування. 

Отже вважаємо, що своєрідне перевантаження юридичної (та й не тільки) 
мови тотожними термінами, які мають однаковий зміст лише шкодить 
розумінню права та його застосуванню. 

 
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ 

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
 

Строков І.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін ННІПП НАВС 

 
Одним із складників діяльності держави щодо забезпечення прав і свобод 

людини є її правоохоронна сфера. Вона має особливості, що виокремлюють її 
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від інших сфер діяльності. Саме під час здійснення кримінального судочинства 
найчастіше виникають порушення прав і свобод та найгостріше постають 
питання з їх практичною реалізацією. У цієї сфері виникає комплекс відносин, 
які значною мірою врегульовані правовими нормами. Саме вони виявляються 
найпридатнішим видом соціальних норм для їх регламентації, тому що мають 
високий ступінь формалізації стандартів поведінки та ґрунтуються на силі 
державної влади і примусовості. 

Слід звернути увагу, на кілька аспектів зазначеної сфери діяльності 
держави. По-перше, законодавство, що регулює цю сферу, не дає повної 
свободи  учасникам кримінального провадження у вільному розпорядженні 
своїми правами і свободами, припускає їх обмеження, в окремих випадках 
застосування заходів, які не збігаються з їх бажаннями або порушують їх 
нормальне життя. По-друге, засоби та прийоми, що використовуються 
у кримінальному провадженні не визначені конкретно в законодавстві. 
Законодавець визначає загальний порядок проведення слідчих та судових дій , 
але не встановлює конкретні правила діяльності посадових осіб, які їх 
проводять, тому гостро постає проблема: які методи для цього буде обрано. У 
зв‘язку з цим, А. Ф. Коні зазначав: «У кожній судовій дії поряд із питанням, що 
варто провести, виникає питання «як це провести». 

Сьогодні особлива увага приділяється забезпеченню реалізації прав 
особистості в кримінальному провадженні на належному рівні. Його відсутність 
або недосконалість може призвести до порушень та руйнування прав і свобод 
людини. 

Забезпечення прав громадян у державі детерміновано багатьма чинниками, 
у тому числі ідеологією, політичною й економічною системами, рівнем 
розвитку демократії, вимогами моралі, правовою свідомістю громадян тощо. За 
деякими оцінками, наявний стан забезпечення прав у нинішньому 
кримінальному процесі взагалі не тому, що він має собою представляти. Такі 
оцінки дещо категоричні. Норми кримінально-процесуального законодавства 
містять вимоги щодо забезпечення прав і свобод людини та встановлюють їх 
гарантії. Але такі гарантії не завжди ефективні та відображають сучасні 
потреби, а в окремих випадках вони  відсутні, точніше, законодавство не надає 
реальних гарантій забезпечення прав та інтересів особи під час здійснення 
кримінального судочинства. 

Процес забезпечення прав і свобод пов‘язаний зі створенням відповідних 
гарантій щодо їх реалізації. Разом з тим щодо визначення поняття 
«кримінально-процесуальна гарантія» як юридичного терміна, його 
властивостей та змісту висловлено різні погляди, найпоширенішим і 
загальноприйнятим з них є: процесуальними гарантіями є встановлені законом 
засоби, за допомогою яких громадяни, котрі беруть участь у кримінальному 
процесі, можуть захищати свої права та інтереси. 

На необхідності закріплення таких гарантій у кримінально-процесуальному 
законодавстві звертали увагу багато авторів. Ґрунтується це на тому, що в 
кримінальному провадженні між суспільними і особистими інтересами можливі 
конфлікти, які полягають у розбіжності інтересів його учасників до 
встановлення істини у кримінальній справі, тому для забезпечення її інтересів у 
необхідних випадках передбачаються спеціальні гарантії. 

Гарантії спрямовані на встановлення співвідношення між завданнями 
держави щодо здійснення кримінального судочинства та інтересами його 
учасників щодо захисту своїх прав і свобод. Зміст цього співвідношення 
полягає в тому, що державні органи, які здійснюють кримінальний процес, не 
можуть прагнути до забезпечення справедливого покарання винного за будь-
яку ціну, абстрагуючись від загальноправових принципів демократизму 
і гуманізму. У сучасному кримінально-процесуальному законодавстві 
конкретно відображається прояв такого підходу. Слід віддати належне 
радянському кримінальному процесу - при його основній спрямованості на 
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перевагу інтересів держави, демократичні основи і прояви гуманізму стосовно 
особистості були йому також притаманні. 

При визначенні гарантій прав особистості та інтересів держави в 
кримінальному процесі необхідно виявити їхнє дійсне співвідношення і ступінь 
узгодженості з конституційними вимогами. Вони не повинні розглядатися як 
протиставлення особистості державі. Особистість і держава - не протилежні 
сторони, тому діяльність державної влади, що спирається на можливість 
примусу та правомірного втручання в особисте життя громадян для досягнення 
цілей боротьби зі злочинністю, стосовно особистості має бути суворо і 
недвозначно визначена. 

Визнаючи пріоритет прав особистості стосовно інтересів держави, 
необхідно усвідомлювати, що без держави, юридичних процедур, які вона 
установлює та забезпечує, ці права не можуть бути реалізовані. 

Громадянин має потребу в державі та розраховує на забезпечення нею його 
інтересів. Але держава зобов‘язана рахуватися з особистістю, її достоїнствами і 
природним прагненням до особистої свободи. З реальним забезпеченням 
процесуальних прав і задоволенням законних інтересів осіб у кримінальному 
судочинстві певною мірою можна судити про положення особи загалом в 
суспільстві та державі. Наявність та характер засобів охорони її інтересів 
свідчить про демократизм даної правової системи, а стан законності в сфері 
боротьби зі злочинністю - про дотримання режиму законності при 
розслідуванні злочинів. 

За своїм змістом кримінально-процесуальні гарантії прав, інтересів і 
обов‘язків особистості - правові установлення на забезпечення ефективного 
здійснення прав, захисту законних інтересів і належного виконання обов‘язків 
усіма учасниками процесу. Їх можна визначити як встановлені нормами 
кримінально-процесуального закону різні за своїм конкретним змістом засоби, 
що у сукупності забезпечують особам, які беруть участь у справі, можливість 
реалізувати надані права. 

Міжнародні правові акти про права людини не вживають термін «гарантії», 
але зміст їх вимог щодо забезпечення в кримінальному судочинстві прав і 
свобод людини спрямований на досягнення цієї мети. Міжнародний Пакт про 
цивільні і політичні права передбачає обов'язок кожної держави, що є його 
учасником, забезпечити: 

- ефективними засобами будь-якій особі права і свободи, визнані цим 
Пактом як порушені, навіть якщо це порушення здійснено особами, які діяли як 
офіційні; 

- щоб право на правовій захист для будь-якої особи, яка потребує такого 
захисту, встановлювалось компетентною судовою, адміністративною або 
законодавчою владою, або будь-яким іншим компетентним органом, 
передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового 
захисту; 

- застосування компетентною владою засобів правового захисту, коли вони 
надаються (п. 3 ст. 2). Таким чином, наявність гарантій (відповідних правових 
норм) притаманна будь-якій правовій системі, вони містяться в правових 
нормах та є умовою їх забезпечення. 

Гарантії встановлюються у всіх нормативних актах держави. Вони 
закріплюють можливість користування правом та є одним із складників 
елементів системи забезпечення прав і свобод людини у кримінальному 
судочинстві. Прикладом їх реалізації під час розслідування кримінальних справ 
слугують норми кримінально-процесуального кодексу щодо забезпечення 
обвинувачуваному, підозрюваному, потерпілому, цивільному позивачу і 
відповідачу права заявляти клопотання і робити заяви щодо проведення 
розслідування та інших питань. Але гарантії не єдиний елемент системи 
забезпечення. 
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Семенов В.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
ННІПП НАВС 

 
«Взаємодія – процес безпосереднього або опосередкованого впливу об‘єктів 

(суб‘єктів) один на одного, що породжує їх взаємозумовленість і зв‘язок». 
Взаємодія є обов‘язковою умовою ефективності і результативності будь-якої 
колективної діяльності – це повною мірою відноситься і до використання 
спеціальних знань кримінальному провадженні. 

Взаємодію при застосуванні спеціальних знань у розслідуванні злочинів 
необхідно визначати через  завдання  кримінального провадження (ст. 2 КПК 
України). До основних завдань взаємодії особи, що проводить розслідування, із 
судовими експертами і спеціалістами, на наш погляд, можна віднести  наступні: 
оптимальне використання можливостей суб‘єктів взаємодії (слідчих, слідчих 
суддів,  прокурорів, спеціалістів, судових експертів, їх керівників); 
забезпечення результативності невідкладних слідчих (розшукових) дій і 
оперативно-розшукових заходів при надходженні повідомлень про вчинення 
кримінальних правопорушень; побудова і перевірка слідчих версій у 
кримінальному провадженні; всебічне й об‘єктивне розслідування 
кримінальних правопорушень, своєчасне викриття і залучення до кримінальної 
відповідальності осіб, що їх вчинили, а також розшук злочинців, що  
переховуються; правильна побудова тактики проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій; здійснення заходів, спрямованих на відшкодування 
матеріального збитку,  заподіяного громадянам і організаціям поза залежністю 
від форм власності злочинними діями винних осіб; запобігання злочинів; 
виявлення й усунення причин і умов, що сприяють здійсненню злочинів. 

Правові основи взаємодії при розслідуванні кримінальних правопорушень 
закладені в законах України і підзаконних нормативних актах. Важливе 
значення в цьому відношенні мають положення Конституції України, що 
гарантують права і свободу людині і громадянинові, які забезпечуються, у тому 
числі, здійсненням правосуддя (ст. 29, 62 Конституції України). Ініціатива 
залучення спеціаліста до участі  в слідчих діях належить, як правило, слідчому. 
Це є одним із  вирішальних факторів його головної ролі в організації взаємодії. 

Кримінальний процесуальний кодекс України надає слідчому широкі 
повноваження в прийнятті рішень і проведенні  слідчих (розшукових) дій у 
розслідуваних ним кримінальних провадженнях. Однак, щоб виключити вплив 
суб‘єктивного фактора в процесі взаємодії при розслідуванні кримінальних 
правопорушень, і не поставити його основні напрямки – ефективність  і 
результати в залежність від окремих осіб, які беруть участь у спільній роботі, 
регламентує основні аспекти взаємодії слідчого з судовими експертами і 
фахівцями. У низці норм КПК України прямо вказується на необхідність 
взаємодії слідчого, прокурора, суду з фахівцем і судовим експертом під час 
досудового слідства. Це передбачається при проведенні судової фото- і відео- 
зйомки, звукозапису, одержанні зліпків і відбитків слідів, виготовленні планів і 
схем, при огляді, призначенні судової експертизи, допиті експерта. Закон 
наділяє слідчого широкими повноваженнями при здійсненні взаємодії з 
фахівцями. Він надає йому право залучати фахівця при проведенні огляду, 
обшуку, слідчому експерименті. Для забезпечення прав слідчого закон 
передбачає низку прав і обов‘язків фахівців і керівників організацій, у яких 
вони працюють. У процесі досудового розслідування слідчий широко взаємодіє 
з експертами державних експертних установ (Міністерства юстиції, експертно-
криміналістичними підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Міністерства 
оборони, судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства 
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охорони здоров‘я). Тут також основні питання взаємодії регламентуються 
законом. Так, ст. 69 КПК України  зобов‘язує експерта з‘явитися за викликом 
слідчого і дати об‘єктивний висновок за поставленими питаннями. Якщо 
питання виходить за межі спеціальних знань експерта, або представлені йому 
матеріали недостатні для проведення досліджень, експерт у письмовій формі 
повідомляє органи, що призначили експертизу, про неможливість дати 
висновок. 

Діяльність судово-експертних установ визначається відомчими 
інструкціями і положеннями, у яких досить докладно і детально регламентовані 
всі напрямки їх роботи, у тому числі, і по взаємодії з особами й органами, що 
призначають проведення експертизи. 

Аналіз літературних джерел уможливлює зробити висновок про те, що 
взаємодія суду, слідчого, органу дізнання, із судово-експертними установами 
(підрозділами), судовими експертами  та спеціалістами  мають базуватися на 
певних принципах, основоположним з яких є принцип законності. 

Законність. Це – один з основних принципів слідчої діяльності. Виражає 
вимогу безумовної і суворої відповідності прийомів і засобів діяльності, 
організації їх використання букві і духу закону. Діяльність з розслідування 
кримінальних правопорушень у зв‘язку з кримінальним провадженням 
визначений певним колом нормативних актів. Правова норма завжди має 
пріоритет перед рекомендаціями криміналістичної науки і практики 
розслідування.  Взаємодія суду, слідчого, органу дізнання з експертами і 
фахівцями може мати місце лише тоді, коли це прямо передбачено або 
рекомендовано законом, або не суперечить йому. Взаємодія  протікає у формах, 
передбачених кримінально-процесуальним законодавством, відомчими 
нормативними актами або не передбачених іншими законами, але не суперечать 
їм і випливають із загальних завдань кримінального  судочинства. 

 
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ 
ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ 

ЗАХОДІВ 
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Запобіжні заходи – це заходи процесуального примусу попереджувального 
характеру, пов‘язані з позбавленням або обмеженням свобод підозрюваного та 
обвинуваченого, які за наявності підстав та в  порядку, встановленому законом, 
застосовуються під час кримінального провадження слідчим суддею, судом з 
метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки. 

У кримінальному судочинстві дотримання прав і свобод особи має 
специфічний характер, оскільки закон дозволяє застосування обмеження цих 
прав і свобод у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом (далі 
КПК) порядку – в тому числі через застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження. Відповідно до державної політики, направленої на 
гуманізацію кримінального процесуального законодавства виникає необхідність 
впровадження єдиних, наближених до європейських стандартів застосування 
запобіжних заходів. Заходи процесуального примусу (забезпечення 
кримінального провадження) відрізняються від інших заходів державного 
примусу тим, що вони «застосовуються компетентними органами і в межах 
своїх повноважень відносно осіб, які беруть участь у справі, та неналежна 
поведінка яких може створити перешкоду для успішного ходу кримінального 
судочинства та застосовуються при наявності передбачених законом підстав, 
умов і порядку, що гарантує їх законність та обґрунтованість». За своєю 
правовою природою запобіжні заходи є примусовими засобами, що 
застосовуються до особи, коли вона ще не визнана винною у вчиненні злочину. 



163 

 

Згідно зі ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров‘я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю, а відповідно до ст. 28 Конституції України - ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 
гідність, поводженню чи покаранню. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 
правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Отже, 
керуючись принципом презумпції невинуватості, до таких осіб слід 
застосовувати запобіжні заходи, пов‘язані з обмеженням волі з врахуванням 
вищезазначених норм права. Відхилення від букви закону може призвести до 
суттєвого обмеження конституційних прав і свобод громадян та знецінення 
гуманістичного принципу як такого. Тож,  питання про роль і місце запобіжних 
заходів у кримінальному судочинстві тісно пов‘язане з гарантіями захисту 
особи у кримінальному процесі. 

В інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України «про деякі 
питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового 
розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України» від 04.04.2013 року вказано, що запобіжні 
заходи, затримання у кримінальному провадженні застосовуються тільки з 
метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК. Слідчому судді, суду 
слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних 
заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має 
відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК 
конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, 
превалює над принципом поваги до свободи особистості. 

Отже, запобіжні заходи – є заходами забезпечення кримінального 
провадження, які обмежують свободу пересування осіб або обмежують їх 
особисту свободу, а тому надмірне чи неправильне  використання цих засобів 
може завдати значної шкоди їх законним правам та інтересам. 

На сьогоднішній день в галузі кримінального процесуального права є низка 
практичних та теоретичних проблем щодо заходів забезпечення кримінального 
провадження, що потребують ґрунтовного вивчення та аналізу. Необхідність 
охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження в Україні зумовили запровадження нових запобіжних заходів в 
кримінальному процесуальному законодавстві – особистого зобов‘язання та 
домашнього арешту. Також, у порівнянні з Кримінально-процесуальним 
кодексом 1960 року, інші заходи забезпечення кримінального провадження 
зазнали суттєвих змін, зокрема затримання з метою приводу. Щодо особистого 
зобов‘язання, то в українській правовій спільноті існує думка, що особисте 
зобов‘язання по суті є альтернативою підписки про невиїзд, яка була 
передбачена КПК України 1960 року. 

Але, є ряд певних особливостей, на які треба звернути увагу. Підписка про 
невиїзд полягала у відібранні від підозрюваного або обвинуваченого 
письмового зобов‘язання не відлучатися із зареєстрованого місця проживання 
чи перебування або з місця тимчасового знаходження без дозволу слідчого 
(відповідно до ч. 1 ст. 151 КПК України від 28 грудня 1960). При застосуванні 
підписки про невиїзд особа в примусовому порядку втрачала на певний час 
свободу пересування. Але свобода переміщення в межах даного населеного 
пункту не обмежувалася, а ніяких інших обмежень для осіб, що дали підписку 
про невиїзд, законом не було встановлено. Згідно з КПК України 2012 року, 
особисте зобов‘язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого 
зобов‘язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом ряду 
обов‘язків, перелік яких є вичерпним. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що сьогодні у КПК України 
щодо заходів забезпечення кримінального провадження та запобіжних заходів є 
ряд теоретичних питань та практичних проблем, що стосуються як визначення 
понять, класифікації, особливостей цих заходів, так і суто практичних питань 
застосування норм кримінального процесуального права у відповідності до 
основоположних принципів права, дотримання прав та свобод громадян, 
дотримання міжнародних норм та правил щодо вищезазначених питань. 
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Загальні правила застосування запобіжних заходів повинні базуватися на 
положеннях Конституції України та ратифікованих Україною міжнародних 
правових актах. При застосуванні запобіжних заходів не повинні порушуватися 
права не тільки підозрюваного чи обвинуваченого, а й права та свободи інших 
осіб, зокрема членів родин підозрюваного (обвинуваченого). 

 
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГРУПОЮ ОСІБ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ 

ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ОБТЯЖУЄ ПОКАРАННЯ 
 

Вознюк А.А., к.ю.н., с.н.с., провідний науковий співробітник НЛ з проблем 
досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС 

 
Однією з обставин, що обтяжують покарання, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 67 

КК України визнається вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою 
(частина друга або третя статті 28). 

Під час призначення покарання за злочини, у яких ця обставина не визнана 
кваліфікуючою чи особливо кваліфікуючою ознакою злочину, виникають 
труднощі пов‘язані з її застосуванням. 

Складнощі полягають насамперед у її тлумаченні, адже з одного боку вона 
передбачає вчинення злочину групою осіб, а з другого – вказівка на частину 
другу та третю статті 28 КК України означає, що до неї відноситься група осіб 
за попередньої змовою та організована група, і, навпаки, не входить група осіб. 
Таким чином, законодавець створив суперечливу ситуацію у тлумаченні цієї 
обставини. 

Як відомо злочини вчиненні у співучасті зазвичай характеризується 
більшим ступенем суспільної небезпеки порівняно зі злочинами вчиненими 
одноособово. 

У ст. 28 КК виділено чотири форми співучасті: група осіб, група осіб за 
попередньою змовою, організована група та злочинна організація, які 
розташовані за ступенем суспільної небезпеки від найменш до найбільш 
небезпечної. 

Водночас незрозуміло чому законодавець серед обставин, які обтяжують 
покарання передбачив лише дві форми співучасті. 

Очевидним є те, що злочинна організація як особлива форма співучасті не 
може бути обставиною, що обтяжує покарання, оскільки створення та участь у 
ній визнаються окремими злочинами, тому суд не може ще раз врахувати її при 
призначенні покарання. 

Однак, недостатньо аргументованою виглядає позиція законодавця з 
приводу не віднесення групи осіб до обставин, що обтяжують покарання, 
оскільки, по-перше, це одна з форм співучасті у злочині, яка характеризує 
підвищений ступінь суспільної небезпеки злочину порівняно з аналогічним 
діянням вчиненим одноособово, а, по-друге, вона виступає кваліфікуючою 
ознакою низки злочинів, зокрема передбачених статтями 121, 126, 152, 153, 296, 
316, 317, 402, 404, 405, 406 КК України. 

З урахуванням вищевикладеного пропонуємо п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України 
викласти в такій редакції: «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за 
попередньою змовою, організованою групою» або «вчинення злочину у 
співучасті». 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД 

ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

 
Алєксєєва-Процюк Д.О., к.і.н., старший науковий співробітник НЛ з проблем 
досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС 

 
Як свідчить практика реалізації нового КПК України, на початковому етапі 

розслідування (тяжких та особливо тяжких злочинів проти особи, злочинів у 
сфері господарської та службової діяльності тощо) з метою оперативного 
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встановлення особи злочинця зазвичай виникає необхідність в отриманні 
інформації від операторів мобільного зв‘язку (п. 7, 8 ст. 162 КПК), яка містять 
охоронювану законом таємницю (про зв‘язок, абонента, надання 
телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, 
змісту, маршрутів передавання тощо) та яка потрібна для підготовки, 
погодження і розгляду клопотань щодо отримання дозволу на проведення в 
подальшому негласних слідчих (розшукових) дій. 

З урахуванням нового КПК, інформацію від операторів мобільного зв‘язку 
можливо одержати у двох процесуальних формах: 1) у рамках тимчасового 
доступу до речей і документів (ст. 159 КПК) як заходу забезпечення 
кримінального провадження; 2) під час проведення негласних (слідчих) 
розшукових дій: установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 
268 КПК), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 
КПК) та зняття інформації з електронних інформаційних систем (264 КПК). 

З метою отримання інформації, що має значення для встановлення істини у 
кримінальному провадженні, слідчому ОВС згідно з ч. 5 ст. 40, ч. 1 ст. 92, 
ч. 1, 2 ст. 93 КПК та п. 17 ст. 11 ЗУ «Про міліцію», надано право витребувати 
необхідну інформацію й отримувати за письмовими запитами. Між тим, 
процесуальний порядок доступу до оригіналів чи копій будь-яких документів 
(навіть тих, що містять загальнодоступні відомості), пов‘язаний з прийняттям 
відповідного рішення слідчим суддею чи судом. Такий підхід законодавця 
значно підвищив документообіг та настільки ж знизив оперативність у 
прийнятті важливих процесуальних рішень. 

Ефективному розслідуванню тяжких та особливо тяжких кримінальних 
правопорушень з ознаками неочевидності нерідко перешкоджають тривалі за 
часом процедури підготовки, погодження та розгляду клопотань про тимча-
совий доступ до предметів і документів (ст. 163 КПК взагалі не обмежує термін 
розгляду таких клопотань), що негативно впливає на процес збирання доказів у 
кримінальному провадженні. Втраті оперативності отримання цієї інформації не 
сприяє й те, що зазвичай фізично не можливо виконати вимоги ст. 163 КПК 
щодо судового виклику за повісткою до слідчого судді особи, у володінні якої 
знаходяться речі і документи (представника оператора мобільного зв‘язку) 
через відсутність у більшості регіонах держави таких представників. 

Одержання (вилучення) інформації безпосередньо в операторів і 
провайдерів телекомунікацій вимагає забезпечення участі у проведенні цього 
заходу спеціалістів, передусім фахівців у галузі комп‘ютерних технологій, 
засобів зв‘язку або обслуговування мережі. Вилучення телекомунікаційних 
повідомлень здійснюється у присутності представника оператора мобільного 
зв‘язку, понятих (бажано з числа працівників фірми-оператора). Залежно від 
змісту повідомлень, вони можуть бути вилучені шляхом копіювання вмісту на 
магнітні носії комп‘ютерної інформації (у цьому разі ще на підготовчій стадії 
вилучення необхідно підготувати апаратно-технічні засоби для зчитування і 
збереження інформації, що вилучається, перелік яких слід попередньо узгодити 
із спеціалістом, а також переносні накопичувачі пристрої). 

З метою забезпечення своєчасного доступу до відповідних документів 
уповноважених на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 
підрозділу через відповідні інформаційні системи керівники міськрайлінорганів 
внутрішніх справ повноважні залучати працівників підрозділів ОТЗ як 
спеціалістів: під час огляду місця події за фактом учинення тяжких та особливо 
тяжких злочинів з метою забезпечення отримання слідчими інформації, яка 
знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій (п. 7 ст. 162 КПК 
України); з метою опрацювання зазначеної інформації, отриманої від 
операторів та провайдерів телекомунікацій, для розроблення слідчих версій та 
підготовки плану розслідування у кримінальному провадженні (ст. 71 КПК 
України). 

Відтак, для одержання інформації про абонентів, які перебували на місці 
вчинення злочину (поряд з місцем) та період їх знаходження на цій місцевості 
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слідчий діє наступним чином: 1. За погодженням з прокурором, вносить до 
слідчого судді, суду (місцевого суду – ст. 132 КПК) клопотання про тимчасовий 
доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в 
якому зазначає обставини, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України. 2. Після 
отримання клопотання слідчий суддя, суд в порядку ст. 163 КПК України 
розглядає його та у разі встановлення обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 
КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і 
документів, які містять охоронювану законом таємницю. 3. Відповідна ухвала 
надається оператору або провайдеру телекомунікацій, у володінні яких 
знаходиться необхідна інформація, після чого відповідна службова особа 
зобов‘язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ній інформації, з метою 
вилучення необхідної інформації (її носіїв, тощо про що зазначається в ухвалі 
слідчого судді, суду) або виготовлення необхідних копій. 4. Слідчий аналізує 
отримані дані або дає доручення оперативним підрозділам на їх моніторинг. 

В подальшому отримана інформація (щодо абонентського номера оператора 
мобільного зв‘язку) аналізується та в разі необхідності отримання додаткової 
інформації, яка має значення для кримінального провадження, можливе 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як, наприклад, зняття 
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України) 
або ж установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК 
України). 

 
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ УМИСНОГО НЕВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО 

ПРИМИРЕННЯ АБО ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 
 

Головчук В.А., к.ю.н., старший викладач кафедри правознавства Вінницького 
національного аграрного університету 

 
З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України 13 

квітня 2012 року Кримінальний кодекс України доповнено ст. 389-1 (Умисне 
невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості). 

Дана стаття встановлює кримінальну відповідальність для засудженого за 
умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. 
Таким чином, законодавцем визначено спеціального суб‘єкта злочину, 
передбаченого ст. 389-1 КК України, - засудженого. КПК України (ч. 2 ст. 43) 
під засудженим розуміє обвинуваченого, обвинувальний вирок суду щодо якого 
набрав законної сили. 

Обов‘язковою ознакою суб‘єктивної сторони виступає вина, яка 
виражається у даному злочині у формі прямого умислу. Суб‘єкт злочину 
усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачає його 
суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання. 

Інтелектуальна ознака прямого умислу полягає в усвідомлені суспільно 
небезпечного характеру невиконання угоди про примирення або про визнання 
винуватості і передбачає його суспільно небезпечні наслідки.  

Відповідно до ч. 1 ст. 471 та ч. 1 ст. 472 КПК України в угодах про 
примирення та про визнання винуватості зазначаються наслідки укладення та 
затвердження угод, а також наслідки їх невиконання. Таким чином, при 
підписанні угоди підозрюваний (обвинувачений) усвідомлює зміст угоди та 
наслідки її невиконання.  

Передбачення означає, що у свідомості особи складається певне уявлення 
про можливі або неминучі наслідки умисного невиконання угоди про 
примирення або про визнання винуватості. Особа має чітке уявлення про 
розвиток причинного зв‘язку, тобто про те, від її діяння буде невиконана або 
може бути не виконана угода про примирення або про визнання винуватості. 

Вольова ознака злочину, передбаченого ст. 389-1 КК України, передбачає 
бажання особи унеможливити реалізацію положень угоди про примирення або 
про визнання винуватості, в результаті вчиненого нею діяння. 
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Мотив, мета та емоційний стан є факультативними ознаками суб‘єктивної 
сторони та на кваліфікацію не впливають, проте можуть бути враховані судом 
при призначенні покарання. 

Мотивом злочину визнається інтегральний психічний утвір, який спонукає 
особу до вчинення суспільно небезпечного діяння та є його підставою. У 
кримінально-правовій літературі робилось немало спроб класифікації мотивів 
за різними підставами. Найбільш повна і вдала класифікація запропонована 
П.С. Дагелем, що випливає з кримінально-правових критеріїв. Він пропонує 
розділити всі мотиви на три групи: 1) суспільно небезпечні; 2) суспільно 
нейтральні; 3) суспільно корисні. При умисному невиконанні угоди про 
примирення або про визнання винуватості такими мотивами найчастіше 
виступають суспільно небезпечні (особисті низинні мотиви: користь, помста, 
боязливість, заздрість) та суспільно нейтральні (особисті мотиви: жалість, 
образа, у зв‘язку з діями потерпілого). 

Метою є уявлення про суспільно небезпечний наслідок злочину, про ту 
шкоду, що усвідомлює винний, яка настане для охоронюваних кримінальним 
законом відносин і яка є для нього бажаною. Приписи ч. 1 ст. 471 КПК України 
передбачають, що в угоді про примирення зазначаються розмір шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не 
пов‘язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений 
зобов‘язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення. Згідно вимог ч. 
1 ст. 472 КПК України в угоді про визнання винуватості зазначаються обов‘язки 
підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального 
правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали 
місце). 

Таким чином, у випадку умисного невиконання угоди про примирення, 
суб‘єктом злочину буде переслідуватись мета – ухилення від відшкодування 
шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, чи ухилення від дій, не 
пов‘язаних з відшкодуванням шкоди, які засуджений зобов‘язаний вчинити на 
користь потерпілого, згідно угоди. У випадку умисного невиконання угоди про 
визнання винуватості мета злочину буде полягати в невиконанні обов‘язків 
засудженим щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, 
вчиненого іншою особою. 

Поруч з мотивом та метою існує ще одна психологічна характеристика – 
емоційний стан, у якому перебувала особа під час вчинення злочину. Сама 
етимологія терміна, який походить від латинського emoveo – «хвилююсь», 
свідчить про значення цього стану для визначення ступеня вини особи.  

З аналізу викладеного можна зробити висновок для належного захисту 
(відновлення) прав людини, в першу чергу потерпілого від кримінального 
правопорушення, є необхідним позбавити суб‘єкта злочину мотивації до 
вчинення протиправного діяння. Зробити так щоб мета злочину не була 
актуальною для особи, яка вчиняє цей злочин, а бажані наслідки від вчинення 
злочину були значно менші від негативних наслідків, яких зазнає винна особа, 
що вчинила злочин. 

 
ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВО СОБИ В КОНТЕКСТІ 

ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 
Керевич О.В., к.ю.н., перший заступник начальника УМВС України в 
Черкаській області – начальник слідчого управління 

 
Негласні слідчі (розшукові) дії – різновид слідчих дій, відомості про факт та 

методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків 
передбачених КПК (ч.1 ст. 246 КПК). 

Основним функціональним призначенням негласних слідчих (розшукових) 
дій в оновленій системі кримінального процесу України є забезпечення 
оптимальних шляхів використання у кримінально-процесуальному провадженні 
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інформації, здобутої із використанням негласних сил та засобів, якими 
послуговується оперативно-розшукова діяльність. Як і в оперативно-
розшуковій діяльності, проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
допускається у виняткових випадках та за умови, що в інший спосіб отримати 
інформацію неможливо. Законодавством встановлені граничні строки, порядок 
їх провадження та документування отриманих результатів. Відомості, здобуті 
внаслідок провадження негласних слідчих (розшукових) дій, підлягають 
фіксації та використовуються під час доказування у кримінальних 
провадженнях нарівні з доказами, отриманими гласним шляхом. 

Тут варто наголосити на специфічних методах, які застосовуються при 
проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, які Інструкція по 
НСРДвизначає, як сукупність організаційних, практичних прийомів, у тому 
числі із застосуванням технічних засобів, які дозволяють у порядку, 
передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, 
отримати інформацію про злочин або особу, яка його вчинила, без її відома. 

Окремі негласні слідчі (розшукові) дії проводяться із використанням 
спеціальних технічних засобів отримання інформації (СТЗ), якими є технічні, 
програмні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та 
інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані, 
пристосовані) для негласного отримання інформації. СТЗ розробляються та 
виготовляються виключно на підставі ліцензій, отриманих у встановленому 
порядку. 

Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 
захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 
дорученням слідчим про таке обмеження (ч. 1 ст. 253 КПК України). 

Вважаємо, що за таких умов законодавчих приписів проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій при закінчені досудових розслідувань і виконанні 
прокурорами вимог ст. 253 КПК можуть виникнути проблеми стосовно масових 
звернень громадян, чиї права обмежувалися, а про підозру не повідомлялося, з 
метою поновлення своїх прав та компенсації моральних та матеріальних 
збитків.Це дасть підстави слідчим, прокурорам та слідчим суддям уникати 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, яким не буде 
повідомлено про підозру.А якщо проводити негласні слідчі (розшукові) дії, 
виключно щодо особи, якій повідомлено про підозру, глава 21 КПК не буде 
виконувати своє головне призначення – встановлення відомостей про злочини 
та осіб які їх учинили. 

Крім того відсутність у ст. 6 Закону України «Про ОРД» такої ж підстави як 
проведення оперативно-розшукової діяльності стосовно осіб, які вчинили або 
вчиняють злочини» свідчить про те, що з поля зору правоохоронних органів 
зникне переважна більшість професійних злочинців які будуть вчиняти злочини 
кваліфікованим способом, використовуючи елементарні засоби конспірації, і 
таким чином будуть суттєво впливати на криміногенну ситуацію в державі, не 
говорячи вже про організовану злочинність. Що значно вплине на думку 
населення про неспроможність правоохоронних органів держави забезпечити їх 
захист конституційних прав ї свобод. 

Одним із завдань взаємодії слідчих та оперативних підрозділів є 
забезпечення своєчасного та якісного виконання дорученьпро проведення 
слідчих (розшукових) дій. З цією метою у дорученнях, які надаються слідчими 
при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях, 
повинно конкретизуватись проведення необхідних заходів та слідчих дій, а 
також, встановлюватись терміни їх виконання. В свою чергу, оперативним 
працівникам при наявності інформації про доцільність проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій слід ініціювати їх проведення перед слідчими, з 
наданням матеріалів на обґрунтування пропозиції, з метою розкриття тяжких та 
особливо тяжких злочинів використовувати можливості оперативно-технічних 
підрозділів. Так, за 7 місяців 2013 року оперативними працівниками подано 
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лише 26 728 ініціативних рапортів про проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, що становить 20 % від зареєстрованих тяжких та особливо 
тяжких злочинів (без урахування закритих). 

Отже, аналіз процесуальних та організаційних особливостей взаємодії 
слідчих та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих 
(розшукових) дій спонукає до висновку - слід виключити формалізм при 
наданні оперативним службам доручень у кримінальних провадженнях про 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Крім того, з метою недопущення незаконного обмеження конституційних 
прав осіб межах прокурорського нагляду слід контролювати виконання вимог 
наказу МВС України № 700 щодо організації виконання співробітниками 
оперативних підрозділів письмових доручень слідчих про проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях. 

 
ОГЛЯД ПРЕДМЕТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ПОРУШЕНЬ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З 
МЕТАЛОБРУХТОМ 

 
Дуда В.Я., начальник відділення СВ Шевченківського РУГУ МВС України в 
м. Києві 

 
Вчинення порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом 

неможливе без знарядь злочинів, без предметів розкрадання та ін. Тому 
розслідування злочинів досліджуваного виду немислиме без огляду предметів, 
що є виробами з металу або ломом металів; транспортних засобів чи тари, в якій 
перевозився (переносився) металобрухт; різних інструментів, які 
використовувалися для розукомплектування агрегатів і механізмів; предметів, 
службовців засобами приховування викраденого металу та ін. Однак, як 
показали результати дослідження практики, у багатьох кримінальних 
провадженняхвилучені речові докази (вироби з металу, залишки чорних і 
кольорових металів і їх сплави) не оглядаються і не приєднуються до матеріалів 
кримінального провадження. 

Слідчий огляд предметів спрямований на досягнення одночасно декількох 
взаємопов‘язаних завдань: на встановлення сутності об‘єктів, що оглядаються; 
на вирішення питань про їх належність до розслідуваного кримінального 
правопорушення; на індивідуалізацію їх; на перевірку наявних у провадженні 
версій; на створення бази для проведення інших слідчих (розшукових) дій і 
оперативно-розшукових заходів. 

В ході огляду можуть бути вилучені лише речі і документи, які мають 
значення для кримінального провадження. Поняття «речі» у сенсі ст. 98 КПК 
України слід тлумачити широко. Ними можуть бути сліди вчиненого 
кримінального правопорушення, документи, інші предмети, які можуть бути 
приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази, до яких, 
зокрема, можна віднести матеріальні об‘єкти, які були знаряддям вчинення 
кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші 
відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що 
встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, 
що були об‘єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, 
набуті кримінально протиправним шляхом. 

Видається за доцільне розділити об‘єкти, що вилучались, на окремі групи, 
виділивши: предмети зі слідами людини; знаряддя злочину і їх сліди; викрадені 
вироби з кольорового металу і його лом; засоби транспортування і 
приховування металобрухту; мікрооб‘єкти; документи. Кожна з названих груп 
має свої особливості, які повинні враховуватися слідчим в процесі огляду 
предметів, що мають відношення до вчинення злочину, передбаченого ст. 213 
КК України. 
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Огляд документів є різновидом слідчого огляду і здійснюється відповідно 
до правил, розроблених криміналістикою для даного виду об‘єктів. 

Згідно зі ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою 
збереження інформації матеріальний об‘єкт, який містить зафіксовані за 
допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть 
бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 
кримінального провадження.Документи є речовими доказами, якщо вони 
містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України. 

У процесі криміналістичного аналізу документа увага повинна бути 
сфокусована щодо:характеру і видової належності документа, його 
призначення, справжності;власних зовнішніх ознак (матеріалу, часу, місця, 
способу і засобах виготовлення);характеру, суті, змісту, деталях, специфічних 
особливостях відображеного об‘єкта;місця, часу, способу, умовах, обставинах 
фіксування об‘єкта;кримінальних і некримінальних змінах фактури, структури, 
окремих компонентів документа;інформації про осіб, про органи та організації, 
що мають будь-яке відношення до документа у зв‘язку з його виготовленням, 
зберіганням, передачею, збутом, вивченням, використанням на окремих етапах 
або на всьому шляху його руху аж до моменту виявлення та криміналістичного 
дослідження;обставин, пов‘язаних з тим, яким чином документ опинився у 
розпорядженні осіб, що проводять розслідування, іншу діяльність в 
кримінальному провадженні (місця, часу його виявлення, каналу надходження 
тощо);цілей і можливостей використання інформації виявленої при дослідженні 
документа в кримінальному провадженні. 

В процесі огляду документа необхідно перевіряти і встановлювати 
відповідність діючих форм документів, послідовність, повноту і правильність 
заповнення реквізитів, порядкової нумерації і наявності необхідних підписів. 
Шляхом зіставлення господарської операції, відображеної в документі, з 
різними взаємопов‘язаними показниками, подіями визначається, чи була 
об‘єктивна можливість її виникнення. Також в ході огляду документа необхідно 
встановити відповідність здійсненої господарської операції діючим правилам, 
вимогам статуту або установчого документа, законів, інструкцій та указів. 
Перевіряється правильність підсумкових показників, результатів різних 
підрахунків і обчислень, інших арифметичних дій, що виконуються при 
оформленні та обробці документів. 

Також слід зазначити, що матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про 
протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними 
підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам ст. 99 КПК України, є 
документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як 
докази. 

 
ПРАВО ПІДОЗРЮВАНОГО НА ДАЧУ ПОКАЗАНЬ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Глушко А.П., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін 
ННІПП НАВС 

 
Реалізація процесу забезпечення прав і законних інтересів особи у 

кримінальному судочинстві складається із певних гарантій його учасників. 
Розглянемо підозрюваного, як учасника кримінального судочинства та його 
процесуальний статус. 

Саме підозрюваний є головної фігурою кримінального судочинства, має 
найбільше коло прав у порівнянні з іншими учасниками процесу, але його 
процесуальний статус підлягає перегляду. Внаслідок принципу презумпції 
невинуватості він вважається невинним у вчиненні злочину до моменту 
проголошення стосовно нього обвинувального вироку. Але, аналіз норм 
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чинного КПК свідчить, що в його нормах реалізовано обвинувальний характер 
судочинства.  

Дослідження свідчать, що 31 відсоток опитаних слідчих відповіли, що 
у роботі слідчого презумпція невинності має чисто формальне значення; 
5 відсотків відповіли, що вони завжди прагнуть «розколоти» підозрюваного і 
домогтися визнання ним своєї вини; і лише 6 відсотків вважають підозрюваного 
невинуватим, доки не будуть зібрані докази, що виключають сумніви у його 
винуватості. На жаль, таке зневажливе ставлення до підозрюваного зберігається 
і сьогодні і необхідно прикласти значних зусиль, щоб змінити це ставлення 
суспільства та органів слідства до зазначених учасників кримінального процесу.  

Права підозрюваного не зосереджені в окремій статті кримінально-
процесуального закону, а розпорошені по ньому. Вони також передбачені в 
Конституції України та в інших законах. Загальновизнані права підозрюваного 
зазначені в ст. 42 КПК. Усі права підозрюваного складають його право на 
захист, встановлене ст. 59 Конституції України: підозрюваному забезпечується 
право на захист. 

Однією з найскладніших проблем щодо прав і обов`язків підозрюваного 
сьогодні є реалізація положень Конституції України, які виключають 
відповідальність за відмову давати показання щодо себе. Надання 
підозрюваному права давати показання або відмовитися давати показання і 
відповідати на запитання (п.4 ч.1 ст.224 КПК) не вичерпує всього змісту ст. 63 
Конституції. За змістом даної статті, у деяких слідчих діях, що ґрунтується на 
повідомленні підозрюваного про обставини, які мають значення для 
провадження але стосуються його самого (наприклад, відтворення обстановки і 
обставин події тощо), він також має право відмовитися від участі у них. Однак у 
ст. 42 КПК про це не зазначено. Зміст зазначеної статті Конституції не дає 
підстав вважати, що дана норма (особа не несе відповідальності за відмову 
давати показання або пояснення щодо себе, членів сім‘ї чи близьких родичів) 
стосується лише потерпілих і свідків. Очевидно, що ця норма може 
застосовуватись до будь-яких учасників процесу, зокрема і до підозрюваного. 

На нашу думку, підлягають перегляду положення норм КПК щодо права 
підозрюваного на надання показань або відмову від них. Право не свідчити 
проти себе, зокрема, передбачає, що сторона обвинувачення у кримінальному 
провадженні намагається довести свої обвинувачення,  не спираючись на 
докази, отримані методами тиску та примусу проти волі підозрюваного. У 
цьому сенсі це право тісно пов'язане з презумпцією невинуватості. Так 
наприклад, у США таке право отримало назву «привілей проти 
самообвинувачення» або «привілей п‘ятої поправки», оскільки воно 
гарантоване п‘ятою поправкою до Конституції країни. Ним може скористатися 
будь-яка інша особа без наслідків у вигляді офіційного обвинувачення. 

У зв‘язку з цим, слід звернути увагу на таку проблему, як правдивість 
показань підозрюваного. Відомо, що суть будь-яких доказів у кримінальному 
судочинстві (серед яких є і показання осіб) у тому, що вони мають істотне 
значення для конкретного кримінального провадження. Тому, на нашу думку, 
вони обов‘язково мають бути правдивими, відповідати дійсності, при цьому не 
має значення, хто є джерелом походження даного доказу: потерпілий, свідок, 
або  підозрюваений. Тому, на нашу думку, кримінальне та кримінально-
процесуальне законодавство повинно містити положення що зобов‘язують 
підозрюваного давати правдиві показання.  

Відомо, що в Україні  до кримінальної відповідальності за дачу завідомо 
неправдивих показань притягаються лише окремі учасники кримінального 
судочинства, але підозрюваного до їх числа не віднесено. Така ситуація не 
повною мірою відповідає встановленою Конституцією рівністю усіх громадян 
перед законом та судом.  Адже за умови реалізації цього принципу, усі 
учасники процесу несли б однакову відповідальність за ті ж самі дії. У частині 1 
і 2 ст. 63 Конституції України зазначено, що обвинувачений для захисту своїх 
інтересів має право відмовитися від показань, скористатися своїм імунітетом 
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або допомогою захисника, що підтверджено статтею 42 КПК України. Але це 
не означає, що він має право давати неправдиві показання. 

Права підозрюваного не повинні надавати йому переваги перед іншими 
учасниками кримінального процесу та можливості уникнення відповідальності 
за вчинений ним злочин. Ми вважаємо, що підозрюваний має право 
відмовитись давати показання, проте якщо він не користується цим правом, то 
його показання мають бути правдивими. Адже лише за таких умов можлива 
реалізація принципу рівності усіх учасників кримінального процесу перед 
законом та судом. 

 
УДК 343.98:343 

 
СТАТУС ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИМУСОВІ 

ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО АБО ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ, НА СУДОВІЙ 
СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Патик А.А., к.ю.н., викладач кафедри досудового розслідування злочинів 
ННІПФПСКМ НАВС 

 
На сьогодні ми є свідками адаптації нещодавно прийнятого Кримінального 

процесуального кодексу України. Вочевидь, основні зміни та реформи в ньому 
направленні на оптимізацію забезпечення та захисту прав людини, а особливо 
осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності. Безперечно ці зміни 
обумовлені обранням нашою державою політичного курсу на інтеграцію до 
Європейського союзу і наближення українського законодавства до норм 
європейського права, зокрема до Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, підписаною 1950 року країнами-членами Ради Європи 
та Україною вже 09.11.1995 р. у м. Страсбурзі. 

Однак, як і будь-який щойно прийнятий законодавчий проект, 
Кримінальний процесуальний кодекс України не є досконалим і потребує 
певних уточнень та доопрацювань, які обов‘язково найближчим часом знайдуть 
своє відображення у вигляді змін та доповнень до його норм. Проте зараз ці 
проблемні питання залишаються відкритими і потребують свого висвітлення та 
обговорення для подальшого їх вирішення. 

Відповідно ст. 42 КПК України, обвинуваченим (підсудним) є особа, 
обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому 
статтею 291 цього Кодексу. 

Цікавим є те, що термін «підсудний» використовується законодавцем у 
даному кодексі лише три рази: п.19 ч. 1 ст. 3 – обвинувачений (підсудний) є 
стороною захисту;  ст. 42 – наведена вище; ч. 3 ст. 574 Центральний орган 
України щодо видачі особи (екстрадиції) – видача (екстрадиція) підсудних 
здійснюється Міністерством юстиції України. 

По-перше, оскільки законодавець не надає тлумачення терміну «підсудний» 
у даному Кодексі, а подає його в дужках після терміну «обвинувачений», можна 
дійти висновку, що це тотожні поняття і, відповідно, підсудний користується 
правами та виконує обов‘язки обвинуваченого у кримінальному провадженні. 

По-друге, у ст. 574 КПК України термін «підсудний» використовується 
окремо від «обвинувачений», не зважаючи на те, що зміст його у кодексі не 
розкритий. 

По-третє, мають місце сумніви щодо доцільності цього терміну у кодексі 
взагалі, оскільки він не виконує жодної функції. Вважаємо, що це своєрідний 
«апендикс» у даному законодавчому акті, в якому немає потреби і який 
необхідно «видалити». 

Іншим відкритим питанням вважаємо визначення статусу особи, відносно 
якої направлено до суду не обвинувальний акт, а клопотання про застосування 
до неї примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 292 КПК 
України). 
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Відповідно ч.1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, 
передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або 
особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 

По закінченню досудового розслідування підозрюваний набуває статусу 
обвинуваченого, якщо відносно нього направлено до суду обвинувальний акт. 
Однак, ситуація залишається не ясною щодо особи, відносно якої направлено 
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 
характеру. 

Починаючи з четвертого розділу Кодексу в положеннях про судове 
провадження скрізь використовується категорія «особа, відносно якої 
направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного або 
виховного характеру». Поряд з цим, відповідно ст.ст. 500 та 512 КПК України 
судовий розгляд щодо вирішення клопотання про застосування таких заходів 
здійснюється згідно із загальними правилами цього Кодексу, тобто проводиться 
судове слідство, подаються інші клопотання, заперечення та інші процесуальні 
дії, для участі в яких зазначені особи наділяються певними процесуальними 
правами та обов‘язками, а саме правами підозрюваного та обвинуваченого. 

Так, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, 
користується правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який 
визначається характером розладу психічної діяльності чи психічного 
захворювання відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та 
здійснює їх через законного представника, захисника (ч.1 ст.506 КПК України). 

Стосовно заходів виховного характеру, законодавець використовує 
категорію «неповнолітній обвинувачений» визначаючи порядок застосування 
до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру 
(ст. 497 КПК України), не зважаючи на те, що обвинувальний акт не 
направлявся, тобто особа не набула статусу обвинуваченого за правилами цього 
Кодексу. Таким чином виникає колізія або двояке застосування однієї норми. 

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне внести точність до положень 
Кодексу щодо статусу осіб, відносно яких направлено клопотання про 
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, а саме 
категорію «особи, щодо яких застосовуються заходи…» замінити на категорію 
«підозрюваний, щодо якого застосовуються заходи…», оскільки Кодекс наділяє 
цих осіб правами підозрюваного (обвинуваченого), обвинувальний акт не 
направляється, а рішення про застосування зазначених заходів може бути 
прийняте лише за умови встановлення судом обставин правопорушення та 
причетності до нього цієї особи. Тому, рахуємо за доцільне вважати особу 
підозрюваною доти, доки її вина не буде доведена і суд не прийме ухвалу про 
застосування зазначених заходів медичного і виховного характеру. 

 
ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Дідух М.М., викладач кафедри психології  та педагогіки ННІПП НАВС 

 
«…нравственным началам, как мне кажется, принадлежит в будущем  
первенствующая роль в исследовании условий и обстановки уголовного 

процесса…» 
А.Ф.Коні 

 
В процесі розбудови правової держави,одним із головних напрямків 

діяльності владних структур є закріплення правопорядку, що напряму залежить 
від того, наскільки юридичні норми, які діють у суспільстві, відповідають 
принципам моралі. 

Актуальність питання моральності в кримінальному процесі обумовлено 
специфікою діяльності, де іноді в гострих стресових, конфліктних ситуаціях 
вирішуються доленосні питання – викриття винних, притягнення їх до 
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відповідальності, недопущенню покарання невинних, охорона та захист прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.  

Проблемареалізації моральних засад кримінального судочинства знаходить 
своє відображення у роботах таких радянських вчених, якА. Ф. Коні, 
І. Я. Фойницького, І. А. Ільїна, Г. Ф. Горського, Г. І. Пічкальової, 
Л. Д. Кокорєва, Ю. М. Захаріна, С. Г. Любічева, Г. М. Міньковського, 
Г. Ф. Горського, Ю. М. Грошевої, Д. П. Котова, Г. П. Падви, 
В. Т. Томіна,П. С. Елькінда та ін.. Серед сучасних вітчизняних дослідників 
питання моральності в кримінальному процесі Українирозглядали 
О. С. Кобліков, В. В. Самохвалов, Ю. Г. Торбін, Г. Д. Дубов, Л. М. Гуртієва, 
О. В. Баулін, С. М. Смоков та ін. 

Вперше питання вивчення моральності в кримінальному процесі, що 
ґрунтуються на принципах гласності, безпосередності, вільних оцінок доказу та 
презумпції невинності розглядав у своїй роботі «Нравственные начала в 
уголовном процессе» А.Ф. Кони, підкреслюючи значення моралі при 
забезпеченні чіткого виконання правових норм. 

Кримінальний процес – це вид державної діяльності щодо розслідування, 
судового розгляду і винесення рішень з кримінальних справ;  врегульована 
нормами кримінально-процесуального права діяльність органів досудового 
розслідування, слідчого, прокурора, судді і суду по розкриттю злочинів, 
викриттю й покаранню винних та недопущенню покарання невинних. 
Кримінальне судочинство покликане гарантувати всім його учасникам 
створення належних умов для безперешкодної реалізації їхніх законних прав та 
інтересів. В кримінальному процесі правові норми існують в тісному 
взаємозв‘язку з моральними нормами. Де останні повинні виконувати 
регулятивну функцію, бути свого роду гарантом чіткого, неухильного 
дотримання та виконання правових норм усіма суб‘єктами процесу.  

Як відомо, кримінальні відносини, що регулюються законом, не 
персоніфіковані, що визначає абстрактний характер їх звернення до учасників 
процесу (суддів, слідчих, прокурорів, потерпілих, звинувачених та ін..). Тому, 
моральність, яка властива кожному індивіду,виступає внутрішньою установкою 
людини, спрямованою на дотримання принципів справедливості, поваги честі 
та гідності особистості. Важко не погодитися з позицією російського вченого-
кримінолога Д. Корецького: «Всѐ упирается в честь и совесть. Законы - 
вторичное явление. Если люди имеют совесть и обладают честью, исполнение 
законов принимает совершенно иной вид». 

Як свідчить практика, наша держава на сучасному етапі свого існування, 
переживає кризу моральних відносин, що ускладнюється неусвідомленням 
гостроти цього питання. Засоби масової інформації постійно повідомляють про 
різні прояви моральної кризи в країні: ухилення від свідчень в суді, неправдиві 
свідчення (під впливом підкупу, погроз), хабарництво представників 
правоохоронних органів, суддів, експертів. Ці явища значно порушують стан 
законності в державі. Тому, закріплення моральних принципів суспільства у 
відповідних законодавчих актах, як зазначає І.В. Строков, могло б сприяти 
підвищенню ефективності кримінального процесу. 

Значення моральності в кримінальному процесі важко переоцінити. Адже 
виконання головного принципу кримінального судочинства – справедливості – 
можливо досягнути за умови неупередженого і об‘єктивного розслідування 
справи, рівності всіх перед законом та гуманного ставлення до учасників 
процесу, виключаючи формальне відношення та предвзятість. 

 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
 

Крезе О.О., к.ю.н., адвокат 
 
Введення в дію нового Кримінального процесуального кодексу України 

ознаменувало собою закріплення принципово нових підходів до забезпечення 
дотримання прав людини у кримінальному процесі. 
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Незважаючи на загальну тенденцію до розширення засад змагальності, 
надання більших можливостей стороні захисту, закріплення істотних змін на 
стадії досудового слідства, залишається багато питань. Цілком очевидно, що 
демократичне суспільство нині потребує не тільки декларування певних 
положень, але й створення дієвих юридичних механізмів.  Саме механізми 
забезпечення і реалізації прав людини у кримінальному процесі у новому КПК 
виявляються доволі неоднозначними. 

Так, наприклад, відповідно до ч.2 ст. 214 КПК України досудове 
розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. З одного боку, очевидною є користь у 
контексті забезпечення безперешкодного доступу потерпілого до механізмів 
правового захисту та усунення можливості правоохоронних органів приховати 
факт злочину. Проте не можна не брати до уваги ту обставину, що досудове 
розслідування автоматично розпочинається з моменту будь-якого 
повідомлення, навіть такого, що взагалі не має жодних ознак злочину. У свою 
чергу, ст. 219 КПК України,  яка встановлює строки досудового розслідування, 
передбачає в якості єдиної точки відліку день повідомлення особи про підозру у 
вчиненні злочину. Отже, складається ситуація, коли на підставі будь-якого 
повідомлення, внесеного у реєстр досудових розслідувань, можна без обмежень 
проводити слідчі дії протягом невизначеного терміну, що створює підґрунтя для 
можливих зловживань. Необхідно зауважити, що проведення слідчих дій 
завжди повʼязане з певним  обмеженням прав і свобод людини.  Так свідок,  
незалежно від свого бажання та зайнятості, зобовʼязаний зʼявитися за викликом 
слідчого та надати показання під відповідальністю за відмову від дачі показань 
або дачу завідомо неправдивих показань. При цьому проблемним залишається 
дотримання гарантії особи не давати показання, які можуть виступити 
підставою для подальшої підозри у вчиненні злочину, оскільки положення п.1 
ст. 66 КПК України про те, що свідок має право знати, у звʼязку з чим і в якому 
кримінальному провадженні він допитується  допускає неоднозначне 
тлумачення. Наприклад, органи досудового розслідування часто зводять це 
лише до повідомлення номеру відповідного кримінального провадження, що, 
фактично, унеможливлює вказану гарантію прав свідка. Звертаємо також увагу, 
що чинним КПК не забороняється у подальшому повідомити про підозру особі, 
яка попередньо допитана у якості свідка, тобто у режимі значно звужених 
процесуальних прав. 

Окремі зауваження викликають також положення ч.1 ст. 225 КПК України 
про можливість допиту свідка або потерпілого під час досудового 
розслідування в судовому засіданні, якщо у подальшому може бути 
унеможливлений їх допит у суді, за відсутності сторони захисту, якщо на 
момент його проведення жодній особі не було повідомлено про підозру у цьому 
кримінальному правопорушенні. Незважаючи на зовнішню раціональність, 
вказана стаття, фактично створює умови для істотних обмежень прав сторони 
захисту у судовому слідстві, оскільки даний доказ вже не зможе бути жодним 
чином перевірений. 

Залишається також проблемним аспектом гарантування безпеки свідка,  
передбачене ч. 9 ст. 352 КПК України, яка встановлює, що суд за клопотанням 
сторін чи самого свідка постановляє ухвалу про проведення допиту з 
використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами 
приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію. 
Втім, незрозуміло як захистити свідка, коли він вже давав показання під час 
досудового слідства. Отже,  необхідно враховувати обставину, що сторонам 
кримінального провадження, які ознайомлювалися з матеріалами справи вже 
відома особа даного свідка, тому положення вказаної статті потребують 
конкретизації, в іншому випадку їх призначення є доволі сумнівним. 
Вбачається, що в даному випадку доцільним буде передбачити окремий 
порядок допиту такого свідка. 
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Безумовно, позитивною новацією виступив обовʼязок суду щодо 
призначення застави у порядку ч.4 ст. 183 КПК України за винятком злочину, 
вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 
злочину, який спричинив загибель людини; щодо особи, стосовно якої у цьому 
провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був 
порушений нею. Втім, не можна не брати до уваги, що законодавчого 
визначення поняття кримінально караного насильства у чинному КК немає, а 
встановлення змісту насильства як ознаки окремих юридичних складів 
здійснюється Пленумом Верховного суду України непослідовно. Таким чином, 
у слідчого судді немає чітких орієнтирів щодо можливості не визначати розміру 
застави. На наш погляд, більш вірним було б ввести формулювання «щодо 
злочинів за якими є потерпілі внаслідок застосування насильства або погрози 
його застосування». Це дозволить більш чітко встановити критерій насильства з 
метою унеможливлення розширювального тлумачення встановлених 
законодавцем випадків, одночасно враховуючи можливу небезпеку для 
потерпілого. 

Вказані проблемні аспекти у жодному разі не є вичерпними і свідчать про 
те, що кримінальний процес в нашій державі потребує постійного нормативного 
вдосконалення на що мають бути спрямовані зусилля науковців та практиків. 

 
УДК 343.98:343.7 

 
ПІДГОТОВКА ДО ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
 
Шевченко Ю.А., здобувач кафедри криміналістики та судової медицини НАВС 

 
Настало ХХІ століття і ми вже не можемо уявити світ без транспортних 

засобів, основне призначення яких – полегшити життя громадян. За допомогою 
автомобіля рятують хворих і поранених, гасять пожежі, затримують злочинців і 
так далі. Тому не дивно, що певна частина нашого суспільства використовує 
цей продукт технологічного прогресу для полегшення своєї «трудової» 
діяльності, а саме – злочинної. 

Під транспортним засобом у криміналістиці розуміються механічні 
транспортні засоби, в яких тяглова сила створюється за рахунок двигуна 
(автомобіль тощо). 

Аналіз злочинів, вчинених на території країн СНД, уможливлює зробити 
висновок, що основними причинами використання автотранспорту у вчиненні 
злочинів є такі: 1) мобільність – транспорт прискорює підготовку до злочину, 
переміщення між об'єктами під час вчинення і відхід з місця події після 
вчинення злочину; 2) як знаряддя злочину – наїзд на жертву, подолання 
перешкод шляхом їх руйнування (таран, буксирування); 3) вантажопідйомність 
– транспортування групи осіб більше п‘яти осіб, знарядь злочину, викраденого 
майна тощо; 4) таємність – в автомобілі з тонованими вікнами важко визначити 
кількість зловмисників, можна непомітно перевезти труп, вкрадене майно або 
предмети заборонені законом та ін. Крім того, автомобіль можна 
використовувати в якості приманки (наприклад, красива дівчина з несправним 
автомобілем біля узбіччя) або приховування – маскування під спеціальні 
автомобілі або автомобілі обслуговування (наприклад швидка допомога, 
дорожня служба, інкасаторська машина). 

Кожна з наведених вище категорій визначає індивідуальні технічні 
характеристики обраного злочинцями транспортного засобу, що умовно 
прив'язує його до певних видів злочинів. 

Так, якщо злочинці розраховують на раптову появу і швидкий відхід з місця 
події, найімовірніше вони виберуть швидкий легковий, можливо спортивний 
автомобіль. Використання такого транспорту характерна для вчинення злочинів 
у громадських місцях, густонаселених районах, на об'єктах під охороною, 
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пов'язаних з переслідуванням об'єкта злочинного посягання злочинів, не 
пов'язаних з викраденням об'ємного майна. До таких видів злочинів можна 
віднести злочини проти життя і здоров'я, волі людини (викрадення), розбійний 
напад, пограбування ювелірного магазину і т.п. Іншими словами відкриті види 
злочинів. Основним завданням буде раптово з'явитися і зникнути до приїзду 
правоохоронних органів. 

В якості знаряддя злочину може бути використаний автомобіль з більшою 
масою, оснащений додатковим обладнанням, таким як посилені дуги безпеки, 
лебідка, буксирувальний або кран-навантажувач тощо. Крім наїзду на 
потерпілого, такі автомобілі можуть застосовуватися при вчиненні крадіжок зі 
зломом шляхом пролому стін, виривання захисних віконних решіток, крадіжок 
інших транспортних засобів, крадіжок шляхом демонтажу (наприклад, ліній 
електромережі) з використанням підйомника і так далі. 

Для більшої вантажопідйомності використовуються автомобілі з посиленою 
підвіскою, краще всього підійдуть вантажівки, мікроавтобуси, пікапи. Одним із 
прикладів застосування злочинцями такого автомобіля може бути перевезення 
викраденого сейфа цілком, що вже передбачає наявність не менше двох 
підозрюваних або спеціального обладнання. Вантаж з великою вагою часто 
передбачає собою і великі габарити, наприклад, холодильна шафа, побутова і 
промислова техніка, меблі та інше особисте майно громадян. 

Для забезпечення таємності злочинці будуть використовувати поширений 
серед громадян серійний автомобіль з тонованими вікнами, без зайвого тюнінгу 
і видимих індивідуальних модифікацій, щоб не привертати небажану увагу з 
боку жертви, правоохоронних органів або випадкових свідків. Також 
автомобіль може використовуватися для спостереження за об'єктом або 
жертвою на стадії підготовки до злочину. Відомий випадок, коли грабіжники 
грабували жертву в громадських місцях, потай слідували за нею на своєму 
автомобілі, поки вона не потрапляла в мало освітлений порожній провулок, 
після чого виходили з автомобіля і здійснювали напад. 

Із написаного слід відмітити, що проглядається характерний взаємозв'язок 
між вибором злочинцями транспортного засобу і видом їх злочинної діяльності. 
Це може надати допомогу при припиненні злочину ще на стадії підготовки до 
нього, а також при розшуку злочинців вже після його вчинення. Як бачимо, 
будь-яке злочинне діяння має причинний зв'язок. Завдання працівників 
правоохоронних органів визначити взаємозв'язок між елементами механізму 
вчинення злочину і встановити істину у кримінальному провадженні. 

 
КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСОБИ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 

Сало О.М., здобувач кафедри кримінального процесу ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка 

 
Стаття 3 Конституції України проголошує – права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, головним 
обов'язком якої є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

Наведене положення, знайшло своє відображення й в Кримінальному 
процесуальному кодексі України. Зокрема, завданнями кримінального 
провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 
міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 
жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб 
до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна 
правова процедура (ст. 2). 
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Таким чином, Конституцією України закріплені положення, які 
безпосередньо гарантують дотримання прав і свобод особи, і їх порушення 
носить лише винятковий та тимчасовий характер в інтересах кримінального 
судочинства. Так, Основним Законом держави закріплено конституційні права і 
свободи людини і громадянина, які не можуть бути обмежені, зокрема:стаття 30 
передбачає, що кожному гарантується недоторканність житла, тобто не 
допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення 
в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду; стаття 31 – 
кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції; стаття 32 – ніхто не може зазнавати втручання в його 
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України 
(невідкладні випадки, пов'язані із врятуванням життя людей та майна чи з 
безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, 
можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до 
іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку (ст. 30). Також 
винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених 
законом, з метою запобігти злочинові чи з‘ясувати істину під час розслідування 
кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію 
неможливо (ст. 31). 

Відмітимо також, що з прийняттям Кримінального процесуального кодексу 
України в українське законодавство впроваджено низку інститутів, зокрема й 
інститут негласних слідчих (розшукових) дій. Даний інститут фактично 
впровадив оперативно-розшукову діяльність (яка за своєю сутністю пов‘язана з 
тимчасовим обмеженням прав і свобод людини) в кримінальний процес. В 
зв‘язку з цим постає необхідність в забезпеченні конституційних гарантій 
дотримання прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, які в свою чергу знайшли своє відображення в статті 246 
КПК України, а саме слідчий, прокурор мають право проводити негласні слідчі 
(розшукові) дії (ті які пов‘язані з проникнення до житла чи до іншого володіння 
особи, проведення в них огляду чи обшуку; таємницею листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; втручання в його особисте і 
сімейне життя)виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або 
особливо тяжких злочинів на підставі ухвали слідчого судді. Тобто розробники 
Кримінального процесуального кодексу України закріпили конституційні 
норми в кримінальний процес, що у свою чергу унеможливлює порушення 
конституційних прав і свобод особи. 

На нашу думку,варто звернути увагу на статтю 253  КПК України, яка 
передбачає повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі 
(розшукові) дії. Дана норма є новою в українському законодавстві й викликана, 
насамперед,вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», а також правом на оскарження 
неправомірних дій щодо порушення прав і свобод особи, які закріпленні в 
статті 55 Конституції України (кожному гарантується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб). 

В ході розгляду статті 253 КПК України виникає питання наступного змісту 
– яку особу необхідно повідомляти про проведення такої негласної слідчої 
(розшукової) дії, як «аудіо-, відеоконтроль місця». Можливо,  у наведеній 
ситуації, доцільно було б повідомляти про проведення вказаного заходу 
власника публічно доступного місця або особу, в діях якої зафіксовано ознаки 
злочинної діяльності.  Втім,на практиці можуть виникнути питання чому не 
інформуються кожна особа, яка потрапила під дію даної негласної слідчої 
(розшукової) дії. Тому, враховуючи зазначене,в статті 253 КПК України 
необхідно закріпити положення, які передбачатимуть повідомлення про 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання 
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відомостей в публічно доступних місцях, осіб, які становлять правовий інтерес 
в конкретному кримінальному провадженні. 

Підсумовуючи вищесказане, можна діти висновку, що конституційні 
гарантії забезпечення прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій мають своє відображення в Кримінальному процесуальному 
законодавстві України, поряд з цим потребують певних доопрацювань шляхом 
внесення відповідних змін. 

 
ЕКСТРЕМІЗМ, ЯК НЕГАТИВНЕ ЯВИЩЕ НА ШЛЯХУ  

СТАНОВЛЕННЯ ВІЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Гелемей М.О., ад‘юнкт докторантури та ад‘юнктури НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., старший науковий співробітник, професор 
кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС Козаченко О.І. 

 
Проблема екстремізму, а саме поширення ідей, відмінних від усталених 

правових та інших норм соціальної поведінки, які ґрунтуються на соціальній, 
расовій, національній, етнічній, мовній чи релігійній нетерпимості, ворожнечі 
та ненависті, знеціненні людського життя або ж спрямовані на останнє, є 
проблемою усього світу. В умовах глобалізації Україна не може і не буде стояти 
осторонь цієї проблеми. Адже хвиля екстремістської діяльності, яка вже 
охопила значну кількість країн, серед яких Росія, Франція, Англія, Греція, тощо 
несе загрозу й українському суспільству. 

Нажаль, на сьогодні немає жодної держави, у якій би різного роду 
конфлікти не розглядалися як прояви екстремізму. Екстремізм стає звичайною 
формулою ескалації реально існуючих соціально-політичних, культурних 
конфліктів, політизації суперечностей, дезорганізації діяльності владних 
структур. Це пов‘язано з тим, що після докорінних перетворень, які відбулися в 
Україні протягом ХХ ст., суттєво загострилися процеси соціальної 
стратифікації: різко збільшилась різниця між заможними та незаможними 
прошарками населення, посилилися етнічні та релігійні суперечки, відбувається 
подальше поширення радикальної ідеології, у тому числі й такої, що 
формується на релігійному ґрунті. Все це створює реальну загрозу на шляху 
розвитку вільної демократичної держави. 

Кризові процеси в різних сферах суспільного життя, загострюючи наявні 
протиріччя, не тільки породжують криміналізацію у сферах ринкового 
господарства, а й інтенсивно проникають у всі сфери суспільного життя, що і 
створює об'єктивні передумови злочинної та екстремістської діяльності молоді. 

Молодь, розглядається як велика соціальна група, що має специфічні 
соціальні й психологічні риси, наявність яких визначається віковими 
особливостями молодих людей і тим, що їх соціально-економічний та 
суспільно-політичне становище, їх духовний світ перебуває в стані 
становлення. У сучасній науковій літературі до цієї групи зазвичай відносять 
людей у віці від 14 до 35 років. Молодь, визначаючи свій життєвий шлях, 
вирішує конфліктні ситуації, виходячи із зіставлення можливих варіантів, якщо 
врахувати, що для молодіжного віку характерними є: емоційна збудливість, 
невміння стримуватися, відсутність навичок у вирішенні навіть нескладних 
конфліктних ситуацій, то все зазначене вище може призвести до вчинення 
девіації. 

Проблема агресивної та екстремістського поведінки молоді стає все більш 
актуальною в умовах української реальності. Елементи екстремістського 
поведінки молоді формуються на тлі деформації соціального і культурного 
життя суспільства. У перелік основних причин зростання екстремістського 
поведінки молоді дослідники схильні включати наступні: соціальна нерівність, 
бажання самоствердитися у світі дорослих, недостатню соціальну зрілість, а 
також недостатній професійний і життєвий досвід, а отже, і порівняно 
невисокий (невизначений, маргінальний) соціальний статус. 
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Молодіжний екстремізм, як явище останніх десятиліть, що виражається у 
зневазі до діючих у суспільстві нормам поведінки або в запереченні їх, можна 
розглядати з різних позицій. Молодь в усі часи була схильна до радикальних 
поглядів. У силу своїх вікових  властивостей навіть у спокійні в політичному і 
економічному плані часи кількість радикально налаштованих людей серед 
молоді завжди вище, ніж серед решти населення. 

На нашу думку, питанням попередження екстремізму та його проявів 
повинні займатися представники правоохоронних органів, зокрема оперативні 
підрозділи системи МВС України з метою попередження та профілактики  
екстремістських проявів, а у випадках, якщо вони набувають масового 
характеру – представники  Служби безпеки України, оскільки створення 
організацій відповідного спрямування можуть загрожувати національній 
безпеці України. Проте ні в Законі України «Про Службу безпеки України», ні в 
Законі України «Про міліцію» визначення поняття «екстремізм» немає. 

Ґрунтуючись на вищесказаному можна зробити висновок, що екстремізм 
являє собою складний соціально-політичний феномен, що має тенденції до 
саморозвитку. Його поява зумовлена наявністю цілого ряду соціально-
економічних та соціокультурних факторів, які  тісно взаємодіють між собою. В 
той же час відсутність одного або декількох із цих чинників значно 
перешкоджає поширенню екстремістських настроїв і різко знижує вплив 
екстремістської ідеології на етнонаціональний менталітет і соціокультурну 
діяльність.  

 
ОКРЕМІ  ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Кірєєв Р.В., здобувач кафедри кримінального процесу НАВС 
 
Останнім часом правозастосовча практика все частіше стикається із таким 

негативним явищем як зловживання процесуальними правами сторонами 
кримінального провадження, що зумовило необхідність наукового дослідження 
даного питання. 

Проблемі зловживання правом у кримінальному процесі свої роботи 
присвятили О.В. Капліна, Л.Д. Удалова, О.Ю. Хабло та І.Д. Іванюк. Більш 
ширшого наукового обговорення ця проблема отримала на 
загальнотеоретичному рівні, у галузі цивільного права, господарського та 
цивільного процесу. 

Втім, серед вчених дискусійними є питання щодо: логічності існування 
терміну «зловживання правом», визначення його правової природи та місця 
серед інших видів правової поведінки, розуміння суті цього правового 
феномену, характеристики складу та обов‘язкових ознак, визначення 
можливостей та форм застосування заходів протидії чи відповідальності за 
конкретні прояви зловживання правом. 

Системний аналіз різних наукових підходів дозволяє стверджувати, що на 
думку одних вчених зловживання правом необхідно досліджувати в контексті 
меж здійснення права. Інша група науковців проблему зловживання правом 
характеризує крізь призму призначення права та вважає, що зловживання 
правом – це реалізація суб‘єктивного права всупереч його призначенню. 

Окремі науковці проблему зловживання правом розкривають за допомогою 
категорії шкоди, стверджуючи, що для зловживання правом характерним є те, 
що суб‘єкт права реалізує його з метою заподіяти шкоду іншим особам. Досить 
часто вчені пропонують розглядати зловживання правом у рамках взаємодії 
права і моралі та характеризують цей правовий феномен за допомогою категорії 
«недобросовісна поведінка». 

Цікавим є також підхід науковців, які пропонують зловживання правом 
характеризувати через категорію інтересу стверджуючи, що для кваліфікації 
діянь як зловживання правом необхідна сукупність порушення охоронюваних 
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законом інтересів та реалізація права всупереч об‘єктивним інтересам, які 
лежать в його основі. 

Необхідність однозначного розуміння суті зловживання правом у 
кримінальному процесі та зловживання правом на захист підозрюваним, 
обвинуваченим, засудженим обумовлена тим, що в ч. 4 ст. 81 КПК України 
закріплено положення згідно з яким, якщо повторно заявлений відвід має 
ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального 
провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву 
без розгляду. 

Проте, ні в теорії кримінального процесу, ні в процесуальному 
законодавстві не визначено, які ж саме ознаки притаманні зловживанню правом 
на відвід. У зв‘язку з цим, постає нагальна проблема визначення основних ознак 
зловживання правом, що сприятиме вірній кваліфікації таких діянь. 

Аналіз наукових поглядів дозволяє стверджувати, що вчені по різному 
характеризують ознаки зловживання правом. Так, М.О. Стефанчук, який 
досліджував цю проблему в галузі цивільного права, вважає, що зловживання 
правом має місце при наявності таких ознак: «закріплення в законі 
суб‘єктивного цивільного права (наявність уповноважуючої норми); реальної 
можливості здійснення суб‘єктивного цивільного права; реального здійснення 
свого суб‘єктивного цивільного права, відповідно до якого особа власним 
волевиявленням здійснює його (фактичним чи юридичним способом); 
управомочена особа своєю поведінкою по здійсненню суб‘єктивного 
цивільного права завдає шкоду; управомочена особа діє винно». 

Т.Т. Полянський виділяє три основних та одну факультативну ознаку 
зловживання правом. Так, на його думу, до основних ознак зловживання правом 
належать: формальне здійснення суб‘єктами їхніх юридичних прав чи 
обов‘язків; завжди умисна поведінка; заподіяння шкоди суспільним відносинам 
або ж створення реальної загрози її настання, а факультативною ознакою є те, 
що офіційно констатувати наявність зловживання правом може лише 
уповноважений правозастосовчий орган. 

На нашу думку, ознаками зловживання правом на захист підозрюваним, 
обвинуваченим, засудженим є: наявність визначеного кримінальним 
процесуальним законом певного процесуального права; здійснення (реалізація) 
цього процесуального права; не відповідність мети, що переслідує 
підозрюваний, обвинувачений, засуджений при реалізації певного 
процесуального права тій, яку переслідував законодавець, наділяючи його цим 
правом; наявність умисної форми вини; заподіяння шкоди кримінально-
процесуальним правовідносинам. 

 
ПРАКТИКА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН 
 

Дідюк І.Л., здобувач кафедри кримінального процесу ДДУВС 
 
Функціонування інституту домашнього арешту в Республіці Казахстан 

регламентовано частиною першою статті 149 Кримінально-процесуального 
кодексу Республіки (далі – КПК РК). Домашній арешт, як запобіжній захід, 
застосовується не тільки за рішенням суду, а й з санкції прокурора, за наявності 
умов, коли повна ізоляція особи не є необхідністю або недоцільна з 
урахуванням віку, стану здоров‘я, сімейного стану та інших обставин. Однак, 
зважаючи на міжнародний досвід, а також вимоги міжнародних правозахисних 
організацій, таке положення є недопустимим, оскільки вважається, що 
обмежувати права громадян повинен лише суд, а наділення інших суб‘єктів 
такими повноваженнями може призвести до зловживань та необґрунтованого 
обмеження прав та свобод громадян. 

КПК РК передбачає можливість застосування домашнього арешту відносно 
підозрюваного в терміни до десяти діб. Даним кодексом також передбачено 
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процедуру повідомлення про закінчення термінів застосування запобіжного 
заходу (стаття 142 КПК РК), яка здійснюється відповідно до статті 153 КПК РК, 
а саме: керівник адміністрації, яка здійснює контроль за дотриманням 
домашнього арешту, зобов'язаний не пізніше ніж за двадцять чотири години до 
закінчення терміну арешту обвинуваченого повідомити про це орган або особу, 
у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, а також прокурора. 

Цікавим є той факт, що кримінально-процесуальним законодавством РК 
передбачена можливість, у разі необхідності, визначення місцем утримання під 
домашнім арештом лікарні, клініки, пансіонату, дачі, інших місць та 
орендованих приміщень, а також установлено, що житлом є квартира, будинок 
або кімната, каюта, а також річкове або морське судно (в умовах плавання), де 
підозрюваний, обвинувачений постійно або тимчасово проживає одноосібно, з 
сім'єю чи з іншими особами. При цьому, допускається надання підозрюваному, 
обвинуваченому житла родичами та іншими особами на час розслідування, на 
що необхідна письмова згода цих осіб, а також повнолітніх осіб, які спільно 
проживають з ними. У разі укладення договору оренди житла не за місцем 
постійного проживання підозрюваного, обвинуваченого в період перебування 
його під домашнім арештом, орендодавець повинен бути обов'язково 
попереджений про мету оренди житла, при цьому суборенда виключається. 

Законодавством Республіки Казахстан також встановлено порядок 
оскарження дій посадових осіб, які контролюють процедуру застосування 
запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яка регламентується 
статтею 110 КПК РК та окремою постановою Верховного Суду РК. 

Слід зазначити, що Казахстан – це єдина пострадянська держава, в якій 
прийнято окремий нормативно-правовий акт, котрим передбачено особливості 
регулювання домашнього арешту, зокрема це Інструкція про застосування 
домашнього арешту як запобіжного заходу. Даною Інструкцією передбачено: 
визначення основних понять (домашнього арешту та житла); застосування 
домашнього арешту як запобіжного заходу (підстави застосування; порядок 
прийняття рішення про домашній арешт; спеціальні умови застосування 
домашнього арешту; види обмежень) тощо. 

Під час вивчення норм Інструкції нашу увагу привернули положення, 
закріплені в пункті 14, які передбачають, що при порушенні підозрюваним, 
обвинуваченим встановлених обмежень два і більше разів, протягом періоду дії 
запобіжного заходу, він може бути змінений на більш суворий. При цьому, 
систематичне порушення особою, яка знаходиться під домашнім арештом, 
встановлених обмежень має підтверджуватися відповідними документами - 
рапорт перевіряючого; будь-які відомості, підтверджені показаннями свідків. 
Орган, що здійснює розслідування, відповідно до статті 154 КПК, виносить 
постанову про зміну запобіжного заходу, де вказується про невиконання 
підозрюваним, обвинуваченим встановлених обмежень. Після цього, відповідні 
матеріали направляються прокурору для зміни запобіжного заходу на більш 
суворий. Також, відповідно пункту 21 Інструкції, повноваженим органом, в 
триденний термін після постановки зазначених осіб на облік (тобто відносно 
яких застосовується домашній арешт), направляється повідомлення до 
адміністрації організацій, навчальних закладів та відповідних лікувальних 
установ про осіб, на яких покладено обмеження, пов‘язані з продовженням 
роботи, навчання або лікування. 

За результатами проведеного аналізу процедури регулювання домашнього 
арешту в КПК КР можна стверджувати про доцільність закріплення окремих 
положень і в Кримінальному процесуальному кодексі України. Зокрема 
впровадження таких норм як: повідомлення зацікавлених посадових осіб про 
закінчення строку застосування запобіжного заходу; визначення поняття житла, 
місця виконання запобіжного заходу; отримання згоди осіб про можливість 
застосування домашнього арешту відносно особи, яка спільно проживає з ними, 
сприятиме підвищенню ефективності застосування домашнього арешту в 
Україні. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ОСКАРЖЕННЯ 
ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПОСАДОВИХ  

І СЛУЖБОВИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ 
 

Вакулік О.А., ад‘юнкт кафедри кримінального процесу НАВС 
 
Завданням кримінального провадження у Кримінальному процесуальному 

кодексі України визнано захист особи, суспільства і держави від кримінальних 
правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування та судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в 
міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 
жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб 
до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна 
правова процедура (ст. 2 КПК України). 

Зазначені положення розроблені, ґрунтуються та є продовженням 
конституційних гарантій прав, свобод та обов‘язків людини і громадянина. 
Серед таких гарантованих Конституцією прав людини і громадянина – право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55). 

Відтак, очевидно, що рішення про початок досудового розслідування, яке 
ухвалюється суб‘єктами, котрі є носіями спеціальних владних процесуальних 
повноважень і виконують функції, зумовлені завданнями кримінального 
судочинства, може бути оскаржене. 

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року запровадив новий 
порядок початку досудового розслідування, скасувавши практику проведення 
попередньої перевірки заяв і повідомлень про злочини, а також необхідність 
ухвалення процесуального рішення у вигляді постанови про порушення 
кримінальної справи. 

Згідно ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 
24 годин після подання зави чи повідомлення про вчинене кримінальне 
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, 
зобов‘язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та розпочати розслідування. Відтак, досудове розслідування 
починається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. 

Складання процесуального документу (постанови), що фактично би 
визначав момент, з якого розпочинається досудове розслідування, а отже, і 
момент, якого особа стає учасником кримінальних процесуальних відносин, не 
передбачається. А у ст. 303 КПК України, де визначений перелік рішень, дій чи 
бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені, рішення 
щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не 
згадується (на відміну від рішення про закриття кримінального провадження, 
яке передбачає винесення постанови і може бути оскаржене). Убачається також 
неузгодженість регламентації початку досудового розслідування із положенням 
ч.3 ст. 110 КПК України, де зазначено, що рішення слідчого приймаються у 
формі мотивованої постанови. 

Позиція законодавця, що не передбачає можливості оскарження внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань викликала критику з 
боку науковців та практиків, у тому числі і на стадії обговорення проекту КПК, 
але так і не була врахована. 

Відтак, після набуття чинності КПК України у 2012 році питання 
регламентації початку досудового розслідування продовжують викликати 
справедливі зауваження. Так, Ю.П. Аленін зазначає, що відсутність 
формального початку кримінального провадження у формі постанови робить 
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неможливим оскарження факту його порушення. Зазначений механізм 
розпочинання досудового розслідування не передбачає і здійснення за ним 
судового контролю, що не узгоджується з Рішенням Конституційного Суду 
України у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора від 
30 січня 2003 року. 

Аналіз згаданого Рішення Конституційного Суду, Рішення Конституційного 
Суду України від 14 грудня 2011 року у справі про оскарження бездіяльності 
суб‘єктів владних повноважень щодо заяв про злочини в аспекті ст. 55 
Конституції України, Постанови Пленуму Верховного Суду України від 4 
червня 2010 року «Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами 
України скарг на постанови слідчого, прокурора про порушення кримінальної 
справи» свідчить про виняткову важливість питань, пов‘язаних з реалізацією 
права на захист особою, стосовно якої суб‘єкт владних повноважень прийняв 
рішення, вчинив дію чи допустив бездіяльність. 

Конституційний Суд України у Рішенні від 23 травня 2001 року у справі 
щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України зазначив, що право на 
судовий захист належить до основних, невідчужуваних прав і свобод людини і 
громадянина та відповідно до ч.2, ст. 64 Конституції України не може бути 
обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану, а недосконалість 
інституту судового контролю за досудовим слідством не може бути перепоною 
для оскарження актів, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної 
влади. Системний аналіз положень КПК України, зокрема тих, які визначають 
його завдання та унормовують порядок оскарження рішень чи дій суб‘єктів 
владних кримінально-процесуальних повноважень, дає підстави для висновку 
про можливість оскарження до суду не тільки рішень і дій прокурора, слідчого, 
органу дізнання, але й їхньої бездіяльності. 

Відтак, цілком очевидно, що КПК України 2012 року потребує перегляду 
положень, що стосуються початку досудового розслідування, а саме існує 
потреба у винесенні постанови про початок досудового розслідування або у 
відсутності підстав для його початку, що може бути оскаржена у встановленому 
законом порядку. 

У цьому контексті доречним буде навести окремі положення Висновку 
Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 1 липня 
2013 року щодо питання про початок кримінального провадження стосовно 
суддів, яке пов‘язане зі здійсненням ними судочинства. Так, за ініціативою Ради 
суддів України було висловлене прохання вивчити питання та висловити 
правову позицію Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду 
України щодо порядку внесення та виключення відомостей із Єдиного реєстру 
досудових розслідувань стосовно суддів за заявами громадян, які не 
погоджуються зі судовими рішеннями за наслідками розгляду справ за їхньої 
участі. Обґрунтовуючи свою позицію, Судова палата у кримінальних справах 
ВСУ, зазначає, що безпідставно ініційоване досудове розслідування є 
порушенням гарантії недоторканості суддів і їх незалежності у виконанні 
професійних обов‘язків, а також спробою втручання у здійснення правосуддя 
неупередженим, безстороннім і справедливим судом. У згаданому документі 
пропонується внести зміни у ст. 214 КПК України, де передбачити обов‘язок 
вносити до Реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення 
кримінального правопорушення особами, щодо яких здійснюється особливий 
порядок кримінального провадження (ст. 480 КПК України), особами 
зазначеними у ст. 481 цього Кодексу (тобто Генеральним прокурором України 
або його заступником). які здійснюють повідомлення про підозру щодо окремої 
категорії осіб. 

Зазначений Висновок Судової палати у кримінальних справах ВСУ вчасно 
наголошує на тому, що безпідставно ініційоване досудове розслідування є 
порушенням гарантованих Конституцією прав, у конкретному випадку 
стосовно незалежності суддів. Утім, справедливо буде зазначити, що наведений 
приклад варто розглядати і стосовно будь-яких інших осіб, щодо яких було 
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розпочато таке розслідування. Відтак, одночасно із позитивним сприйняттям 
спроби вирішити проблемні питання початку досудового розслідування 
стосовно суддів, потрібно невідкладно вжити заходів у напрямі запобігання 
настанню негативних соціальних і правових наслідків для осіб, стосовно яких 
розпочато безпідставне досудове розслідування. 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УСУНЕННЯ ПРИЧИН 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНИХ ПОМИЛОК СЛІДЧОГО  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ЯК ЗАСІБ НЕДОПУЩЕННЯ 

ПОРУШЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Абушов Т.А., здобувач кафедри криміналістики та судової медицини НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін ННІПП НАВС Семенов В.В. 

 
Слідчі помилки є закономірністю процесу пізнання при розслідуванні 

злочинів. Їх неможливо виключити повністю, але при належній організації 
роботи їх кількість можна значно скоротити. Критичне осмислення допущених 
помилок є умовою набуття професійного досвіду, без якого неможливе 
підвищення якості досудового розслідування. 

Обшук, як слідча дія має ярко виражений примусовий характер. Тому 
дотримання прав людини забезпечується не тільки гарантією  Конституції 
України (ст. 29, 30), але і Кримінальним процесуальним законом України (ст. 2, 
13, 233 – 236)  – правом на особисту недоторканність,  на недоторканність 
житла.   Зазначене є однієї з особливостей обшуку, і створює в його організації і 
проведенні певні труднощі та передумови вчинення організаційно-тактичних 
помилок. 

Після виявлення слідчої помилки, з‘ясування її причини, та спричинених 
нею наслідків можливо здійснити заходи з усунення, виправлення слідчої 
помилки.  Підставою для вибору і застосуванню  найбільше доцільного способу 
усунення помилки, що допущена при проведенні обшуку повинне бути 
наступне: саме факт наявності помилки; результати аналізу слідчої ситуації, що 
склалася на час виявлення помилки; наявність можливості у суб‘єкта вибору  і 
застосування на  того або іншого методу усунення помилки. 

Алгоритм усунення слідчої помилки під час обшуку може  складається з 
наступних дій: 

Локалізація  впливу помилки на хід обшуку і подальше розслідування; 
Усунення або зменшення негативних наслідків слідчої помилки на 

результати проведеного обшуку. 
При цьому необхідно прийняти до уваги, що негативні наслідки слідчих 

помилок  бувають двох видів: недосягнення цілей і завдань проміжних етапів 
обшуку; не досягнення бажаного результату етапу досудового розслідування, 
що спричинено негативними результатами проведеного обшуку. 

Наслідком допущених слідчих помилок може бути не прогнозований 
негативний результат досудового розслідування в цілому, що констатується на 
його завершальному етапі. 

3. Проведення загально профілактичних заходів та застосування заходів 
індивідуально-профілактичного характеру. 

Усунення помилок на етапі досудового розслідування залежить від їх 
причин, ступені змін або перекручення наявної інформації, техніко-
криміналістичного забезпечення  слідчого у конкретному випадку. Існує дві 
групи методів усунення слідчих помилок: процесуальні і криміналістичні. 

Процесуальні методи усунення помилок: доповнення і зміна звинувачення 
слідчим; припинення кримінального провадження;  відміна необґрунтованих 
постанов про припинення кримінального провадження, а також зміна 
мотивування таких рішень; зміна або відміна запобіжних заходів. 

Процесуальні способи виправлення помилок, що допущені при проведенні 
обшуку, спрямовані  як на відновлення порушених прав, так і на виправлення 
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порушень процесуальних норм, що визначають процесуальну форму 
кримінального провадження. 

На окрему увагу заслуговує питання про те, на досягнення яких цілей 
направлено вживання процесуальних способів виправлення помилок: на 
відновлення порушених прав осіб, що беруть участь в процесі або ж на 
усунення порушень, пов‘язаних з формою кримінального провадження на етапі 
закінчення досудового розслідування. 

Метою використання всякого методу виправлення помилки є забезпечення 
законності кримінального провадження. Системність існуючих методів 
виправлення помилок досудового розслідування обумовлюється єдністю 
завдань і спрямованістю їх використання. Всі існуючі методи виправлення 
направлені на виявлення і усунення допущених помилок, запобігання їх 
можливому вчиненню у майбутньому. Наявність таких ознак, як: взаємозв‘язок; 
можливість використання на різних етапах і стадіях руху кримінального 
провадження; можливість використання одного і того ж способу різними 
суб‘єктами кримінального провадження; єдина мета і загальна спрямованість 
використання; можливість виправлення помилки не лише при її вчиненні, але і 
на пізніших етапах (стадіях) кримінального провадження, дозволяє 
стверджувати про те, що процесуальні способи виправлення помилок у процесі  
досудового розслідування утворюють єдину цілісну систему, покликану 
забезпечити законність здійснення кримінального провадження. 

До криміналістичних методів усунення помилок відносяться: переоцінка 
інформації, раніше оціненої невірно; отримання пропущеної інформації з того ж 
джерела за допомогою проведення повторних слідчих дій і оперативно-
розшукових заходів; відміна оперативно-розшукових доручень; отримання 
інформації з нових джерел, оскільки первинна безповоротно втрачена, за 
допомогою проведення додаткових слідчих (розшукових ) дій і оперативно-
розшукових заходів. 

Важливим питанням при виявленні та усуненні слідчих помилок є  питання 
про суб‘єктів, які мають на це право. Право виявляти помилки мають: слідчий, 
керівник слідчої групи, начальник слідчого відділу, прокурор, слідчий суддя, 
представники сторони захисту. 

Слідчі помилки можуть бути виявлені перш за все самим слідчим при 
виконанні пошукових дій при проведенні обшуку. Це відбувається, по-перше, 
шляхом аналізу і переоцінці слідчої ситуації. По-друге, помилки можуть бути 
виявлені на будь-якій стадії проведення обшуку: при його підготовці, 
проведенні і оцінці отриманих результатів. По-третє, помилки можуть бути 
виявлені при аналізі ходу і результатів обшуку.  Мета такого аналізу і полягає у 
встановленні, в чому була помилка, яка призвела до цього результату. По-
четверте, помилки можуть бути виявлені при формуванні доказової бази у 
кримінальному провадженні, коли перевіряється допустимість доказів. По-
п‘яте, помилки можуть бути виявлені слідчим при складанні підсумкових 
процесуальних документів. 

Важлива сторона кожної слідчої дії, в тому числі і обшуку – 
підпорядкування пізнавальної діяльності строгому правовому регулюванню, 
дотримання прав людини. Подальша розробка методів усунення причин 
організаційно-тактичних помилок слідчого під час проведення обшуку е 
ефективнім   засобом недопущення порушення прав учасників кримінального 
провадження. 

 
ЧИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ПРАВО ЗАТРИМАНОГО  

НА ОСКАРЖЕННЯ ЗАТРИМАННЯ У НОРМАХ КПК УКРАЇНИ? 
 

Шульга О.В., ад‘юнкт кафедри кримінального процесу НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри 
кримінального процесу НАВС Савицький Д.О. 

 
Серед заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, 

запобіжних заходів, особливе місце займає затримання особи. 
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Застосування затримання безпосередньо пов‘язане з обмеженням права 
людини на свободу та особисту недоторканність. Тому не випадково 
процесуальні норми, що регламентують порядок і строки затримання, включені 
до міжнародно-правових актів і Конституції України. 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про 
захист прав людини та основоположних свобод передбачають, що особа, 
позбавлена свободи, невідкладно має бути доставлена до судді чи іншої 
посадової особи, якій за законом належить право здійснення судової влади; при 
цьому, затриманий має право на судовий розгляд з тим, щоб суд міг ухвалити 
рішення щодо законності затримання. 

Стаття 29 Конституції України гарантує кожному затриманому право у 
будь-який час оскаржити в суді своє затримання. 

Таким чином, затримання особи, і зокрема затримання уповноваженою 
службовою особою (ст. 208 КПК України), виступає обов‘язковим предметом 
судового контролю у досудовому кримінальному провадженні. 

Будь-яка особа, чиї конституційні права та свободи зазнають обмеження під 
час кримінального провадження, зважаючи на можливість їх порушення, має 
бути наділена процесуальним правом оскарження відповідних рішень, дій чи 
бездіяльності державних органів і посадових осіб безпосередньо до суду. 

На важливість права підозрюваного оскаржувати дії та рішення органів 
досудового розслідування, прокурора, у тому числі затримання за підозрою у 
вчиненні злочину, постійно звертається увага учених-процесуалістів 
(О. І. Білоусов, Н. В. Борзих, Т. В. Варфоломеєва, І. І. Зарева, О. С. Мазур, 
А. В. Пономаренко, В. В. Рожнова, С. М. Смоков, О. І. Тищенко, 
Г. В. Федотова, М. І. Чвьорткін, А. К. Чернова та ін.). 

Право на оскарження та судовий порядок розгляду таких скарг виступає 
невід‘ємною складовою процесуального статусу підозрюваного, має важливе 
практичне значення, оскільки сприяє забезпеченню виконання конституційних 
приписів щодо застосування затримання виключно у необхідних випадках і під 
судовим контролем. 

Надання затриманому права на оскарження та судову перевірку законності 
затримання, як мінімум, повинно забезпечуватись: закріпленням відповідного 
права затриманого та механізму його реалізації у нормах КПК України; 
покладенням обов‘язку на посадових осіб щодо роз‘яснення права оскарження 
затримання та механізму його реалізації із зазначенням цього у протоколі 
затримання. 

Аналіз норм чинного КПК України засвідчує, що визнане та закріплене 
міжнародними документами та Конституцією України право затриманого на 
судове оскарження затримання, належним чином не забезпечене. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, 
що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому 
зрозумілою для нього мовою серед іншого право вимагати перевірку 
обґрунтованості затримання. Будь-яких положень щодо механізму реалізації 
цього права, а також необхідності роз‘яснення його змісту та порядку реалізації 
ст. 208 КПК України не містить. 

Виникає запитання: чи дорівнює право вимагати перевірки обґрунтованості 
затримання конституційному праву кожного затриманого у будь-який час 
оскаржити в суді своє затримання? Можливо і так, однак у ч. 3 ст. 42 КПК 
України серед прав підозрюваного, обвинуваченого закріплено як право 
вимагати перевірки обґрунтованості затримання (п. 6), так і право оскаржувати 
рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, 
визначеному КПК України (п. 16). 

Аналіз норм КПК України не надає відповіді і на питання щодо форми і 
змісту «вимоги» затриманого про перевірку обґрунтованості затримання, 
порядку та строків її заявлення та вирішення. Вочевидь, положення ст. 29 
Конституції України передбачає звернення до суду із скаргою на затримання, а 
не з вимогою про перевірку його обґрунтованості. 
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Не врегульовані питання судового оскарження затримання і статтями, що 
регулюють вирішення слідчим суддею питання щодо застосування запобіжного 
заходу стосовно затриманого. Так, визначений законом порядок розгляду 
клопотання про застосування запобіжного заходу (ст. 193 КПК України) також 
не надає можливості підозрюваному подати та підтримувати у судовому 
засіданні скаргу на затримання. 

Таким чином, доводиться констатувати, що у чинному КПК України 
законодавець не визначився у питанні судового контролю за затриманням 
особи. На відміну від КПК України 1960 року (ст. 106), у ст. 208 КПК України 
законодавець не передбачив права затриманого на подання до суду скарги на 
затримання, не зазначив, що перевірці має підлягати не тільки обґрунтованість, 
а й законність затримання. Процедура перевірки обґрунтованості затримання 
(право вимагати якої закріплено у п. 6 ч. 3 ст. 42, ч. 4 ст. 208 КПК України) 
виявляється фактично безпредметною, що безперечно не може не відобразитись 
на ефективності застосування інституту оскарження затримання. 
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СЕКЦІЯ 6: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС  
ТА ДИСЦИПЛІНИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

(ЖИТЛОВЕ, СІМЕЙНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ, ТРУДОВЕ ПРАВО) 

 
ПРАВО НА ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ  

ПОЗОВНИХ ВИМОГ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ПОЗИВАЧА 
 
Бичкова С.С., д.ю.н., професор, заступник начальника кафедри цивільного 
права і процесу НАВС 
 

Одним із спеціальних суб‘єктивних цивільних процесуальних прав позивача 
є право збільшити або зменшити розмір позовних вимог, що передбачає 
кількісну зміну обсягу пред‘явлених ним матеріально-правових вимог. 

Потрібно зауважити, що зменшення розміру позовних вимог по суті означає 
часткову відмову позивача від пред‘явлених ним вимог. При цьому часткова 
відмова від позову не завжди буде зменшенням обсягу матеріально-правових 
вимог. Дії позивача щодо зменшення розміру позовних вимог зумовлюються, як 
правило, неможливістю довести суду їх розмір у повному обсязі за відсутності 
доказів, неправильністю первісного визначення та обчислення розміру 
позовних вимог, неможливістю сплати судового збору тощо. 

Поряд із зменшенням, збільшення розміру позовних вимог передбачає 
тільки кількісну зміну обсягу пред‘явлених позивачем матеріально-правових 
вимог у бік їх збільшення. Збільшення розміру позовних вимог спричиняється, 
як правило, зміною підстав позову, доповненням позову додатковими 
вимогами, появою додаткових доказів тощо. 

Граничні межі зменшення чи збільшення розміру позовних вимог цивільним 
процесуальним законодавством України не встановлені, а отже, позивач має 
право змінювати свої вимоги в бік зменшення чи збільшення їх розміру без 
жодних обмежень. При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 80 ЦПК України, 
зменшення чи збільшення розміру позовних вимог тягне за собою відповідну 
зміну розміру судового збору. Так, у разі збільшення розміру позовних вимог 
несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення до суду із 
відповідною заявою. У випадку ж зменшення розміру позовних вимог питання 
про повернення суми судового збору вирішується згідно із ч. 1 ст. 83 ЦПК 
України. 

Деякі науковці вважають, що зміна предмета позову включає в себе і 
поняття збільшення або зменшення розміру позовних вимог. 

Ми не можемо погодитися із такою позицією. Як правильно зазначає 
С. Я. Фурса, «хоча позивач наділений правом збільшувати та зменшувати 
розмір позовних вимог, це не означає, що він змінює предмет позову ...». Адже, 
зміна предмета позову передбачає зміну характеру, змісту чи спрямованості 
однієї матеріально-правової вимоги позивача до відповідача іншою або 
доповненням позивачем первісних вимог новими, проте не кількісну зміну 
розміру цих вимог. А тому зменшення або збільшення розміру позовних вимог 
не повинно пов‘язуватися з пред‘явленням додаткових позовних вимог. 

Відповідне положення знаходить своє підтвердження і у цивільному 
процесуальному законодавстві України, де право позивача змінювати предмет 
або підставу позову, а також збільшувати або зменшувати розмір позовних 
вимог виокремлюються в самостійні його повноваження, для реалізації яких 
встановлено різні строки (ч. 2 ст. 31 ЦПК України). 

В юридичній літературі висловлено думку, що такі спеціальні права 
позивача, як право змінити підставу або предмет позову та збільшити або 
зменшити розмір позовних вимог, доцільно іменувати «уточненням позовних 
вимог». 

Пропозиція, на наш погляд, є сумнівною. У межах такого «уточнення» 
позивач може повністю змінити предмет позову, пред‘явивши відповідачеві 
зовсім іншу за спрямованістю матеріально-правову вимогу (наприклад, 
замінити вимогу про поділ майна, що є об‘єктом спільної сумісної власності 
подружжя, вимогою про розірвання шлюбу). Про яке уточнення може йти мова, 
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коли змінюється предмет позову: характер, зміст чи спрямованість матеріально-
правової вимоги? Крім того, цивільне процесуальне законодавство України 
використовує таке термінологічне словосполучення у повністю іншому сенсі: 
відповідно до ч. 6 ст. 130 ЦПК України суд у попередньому судовому засіданні 
«уточнює позовні вимоги ...». Як випливає із п. 9 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5 «Про застосування норм 
цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі 
до судового розгляду», в цьому випадку йдеться не про реалізацію позивачем 
його спеціальних прав, а про формування у суду суб‘єктивного розуміння 
змісту заявлених позовних вимог шляхом з‘ясування у позивача суті предмета 
та підстави позову. 

Згідно із ч. 2 ст. 31 ЦПК України позивач має право збільшити або 
зменшити розмір позовних вимог протягом усього часу розгляду справи. Утім, 
збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог не можна під час судових 
дебатів (ч. 8 ст. 193 ЦПК України). Тобто, фактично позивач може реалізувати 
зазначене процесуальне повноваження тільки до початку судових дебатів. І це 
потрібно враховувати під час розгляду і вирішення цивільної справи у суді, щоб 
не пропустити строк здійснення наданого законом права. 
 

ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Кущенко І.В., к.п.н., доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки 
ННІПП 

 
Основою для самовизначення української нації, базисом для майбутнього 

гармонійного розвитку особистості, стабільності економіки держави на сьогодні 
стає формування пріоритетних соціальних інтересів та вирішення проблеми 
забезпечення соціальної та економічної безпеки на рівні кожного окремого 
громадянина, підприємства і країни в цілому. Адже у сучасних умовах 
сприяння загальнонаціональним інтересам держави забезпечення прав і свобод 
кожної окремої людини, захист її здоров‘я та життя визнається одним із 
пріоритетних напрямів державної політики. Забезпечення захисту на 
національному, суспільному та індивідуальному рівні створює передумови для 
вирішення проблеми соціально-економічної захищеності кожної окремої особи. 

Сучасна наука має багато напрацювань з даної проблематики. Про 
підвищений інтерес наукових кіл до різних аспектів соціально-економічної 
захищеності свідчить низка наукових досліджень, автори яких ставлять за мету 
визначення оптимальних шляхів проведення соціальних реформ і розробки 
інноваційних моделей соціального захисту. Ці аспекти відображено в працях 
таких провідних вчених, як С.І.Бандур, Д.П.Богиня, І.К.Бондар, В.М.Геєць, 
Г.З.Голеусова, В.М.Данюк, А.М.Колот, І.С.Кравченко, В.Д.Лагутін, 
Е.М.Лібанова, О.Ф.Новікова, В.М.Новіков, В.В.Онікієнко, О.В.Павловська, 
В.М.Паламарчук, І.Л. Петрова, В.М.Петюх, В.А.Савченко, А.А.Чухно. 

Дослідження проблем соціальної захищеності потребує детального 
вивчення поняття «безпека» та змісту концепції соціальної безпеки. Залежно від 
рівня розвитку суспільства в поняття «безпека» вкладався різний зміст, 
ставились певні завдання і створювались спеціальні інститути, покликані 
забезпечувати безпеку особи, суспільства, держави. Безпека – це певний 
об‘єктивний стан, що ґрунтується на відсутності загрози, який суб‘єктивно 
відчувають окремі люди чи їх групи. Під безпекою розуміють також стан без 
загрози, стан спокою, впевненості або «психічний чи правовий стан, при якому 
особа має відчуття впевненості, опори в іншій особі чи юридично врегульованій 
системі; протилежність загрози». 

Згідно з теорією потреб Абрахама Х. Маслоу, основною потребою після 
фізіологічних у ієрархії є потреба безпеки. Маючи особливий психологічний та 
біологічний статус потреба безпеки передбачає необхідність у структурі, 
порядку, прав та підтримки, стабільності, опіки, звільнення від страху та хаосу. 
Потреба безпеки є активним та домінуючим фактором в житті працівників, а 
відтак стає і неодмінним фактором суспільного життя. 
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Вивчаючи проблему безпеки, вчені приділяють багато уваги національній, 
економічній, екологічній безпеці, проте рідко можна зустріти праці, присвячені 
розгляду питань соціальної безпеки. У найзагальнішому розумінні соціальна 
безпека – це стан гарантованої правової та інституційної захищеності життєво 
важливих соціальних інтересів людини, суспільства і держави від зовнішніх та 
внутрішніх загроз. При цьому значення критеріїв соціальної захищеності 
перебувають не нижче порогових значень, що становлять загрозу для 
національної безпеки країни. В свою чергу, соціальна захищеність особи – це 
гідний рівень забезпечення її соціальних прав, наявність ефективного механізму 
реалізації соціального захисту та творення умов, які забезпечують особі 
повноцінне життя, гарантують можливість рівноправної участі в економічному, 
політичному та соціальному житті суспільства. В основі соціальної захищеності 
лежать права людини, забезпечення політичних і громадянських свобод. 

Соціальна захищеність особи складається з усіх засобів, які дана особа має у 
своєму розпорядженні та які вона використовує, щоб виправити нестабільну, 
ризиковану чи небезпечну ситуацію. А під соціальним захистом розуміємо 
діяльність, спрямовану на забезпечення соціальної безпеки (недопущення умов, 
які б призвели до неприйнятного зниження рівня життя основних верств 
населення та окремих соціальних груп, їх соціальної деградації). 

Високий рівень соціальної захищеності означає наявність можливості для 
кожного задовольнити свої основні життєві потреби шляхом отримання 
гарантів по кожній складовій частині соціальної захищеності: 

- забезпечення справедливої винагороди за працю, гарантія продуктивної та 
високооплачуваної зайнятості: розробка й удосконалення механізмів організації 
та регулювання оплати праці, підвищення конкурентоспроможності завдяки 
інноваційному розвитку; 

- правове та організаційне забезпечення гарантій зайнятості: вдосконалення 
норм трудового законодавства відповідно до вітчизняних соціально-
економічних стандартів і гарантій та їх узгодження з міжнародними нормами; 

- розвиток соціального партнерства та соціального діалогу: посилення 
відповідальності сторін соціального діалогу у регулюванні соціально-трудових 
відносин, вдосконалення нормативно-правової бази з договірного регулювання 
соціальних питань; 

- підвищення доступності та якості професійного навчання: забезпечення 
збереження, розвитку та ефективного використання професійних умінь 
працівника завдяки зростанню витрат на професійну підготовку, становленню 
економіки знань; 

- забезпечення безпечних умов праці: удосконалення економічного 
стимулювання у сфері охорони праці. 

Таким чином, виходячи із змісту соціальної захищеності працівника, 
робимо висновок, що окреслена проблема є досить актуальною для 
українського працездатного населення, а необхідність реалізації зазначених 
позицій потребує дієвих механізмів втручання на рівні соціальної політики 
держави. 

 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ 
ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
 

Лов'як О.О., к.ю.н., с.н.с., професор кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Титко А.В., слухач магістратури НАВС 

 
Одне із головних завдань сучасної держави - гарантування інформаційної 

безпеки особи, яка характеризується захищеністю її психіки та свідомості від 
небезпечних інформаційних впливів; маніпулювання, дезінформування, образ, 
спонукування до самогубства тощо. 

На сьогодні не існує достатніх гарантій захисту особи від загроз, пов‘язаних 
з порушенням інформаційної та інформаційно-психологічної безпеки 
особистості - неусвідомлюваним інформаційно-психологічним впливом, а саме: 
штучного щеплення їй синдрому залежності; розроблення, створення та 
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застосування спеціальних засобів; маніпуляції суспільною свідомістю з 
використанням спеціальних засобів впливу; деструктивний вплив на психіку 
людини природних комплексів, антропогенних зон, генераторів фізичних полів 
та випромінювань. 

У сучасних умовах спостерігається активна розробка та впровадження 
новітніх форм, способів і технологій інформаційно-психологічного впливу на 
індивідуальну, групову та масову свідомість. До таких джерел, каналів і 
технологій впливу на свідомість, психологію та поведінку людини можна було 
б віднести: ЗМІ та спеціальні засоби інформаційно-пропагандистської 
спрямованості; глобальні комп‘ютерні мережі та програмні засоби швидкого 
поширення в мережах інформаційних і пропагандистських матеріалів; засоби та 
технології, що нелегально модифікують інформаційне середовище, на підставі 
якого людина приймає рішення; засоби створення віртуальної реальності; 
чутки, міфи і легенди; засоби підпорогового семантичного впливу; засоби 
генерування акустичних та електромагнітних полів. 

Водночас особистість (її психіка та свідомість), піддається різноманітним 
маніпуляційним впливам, що є інформаційними за своєю природою, і їх 
результати можуть прямо загрожувати фізичному чи психічному здоровʼю 
людини. Саме такі впливи часто протягом багатьох років формують морально-
психологічну атмосферу в окремих прошарках суспільства, підживлюють 
кримінальне середовище і сприяють зростанню психічних захворювань у 
суспільстві.  

Серйозну небезпеку для особистості викликає поширення за допомогою 
мережі Інтернет порнографії, непристойної інформації, що ображає суспільну 
мораль, порушує сформовані в суспільстві стандарти моралі. Сервери з такою 
інформацією часто відвідують діти й підлітки. Хоча й вважається, що за 
допомогою Інтернету гарантується більша конфіденційність й анонімність, ніж 
під час відвідування кінотеатрів або магазинів з відкритою чи підпільною 
порнолітературою й відеофільмами. 

У контексті окресленого питання важливого значення набуває Закон 
України «Про захист суспільної моралі», який встановлює правові основи 
захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на 
суспільну мораль. Слід зауважити, що упродовж 9 місяців 2013 року 
зареєстровано 1579 кримінальних правопорушень у сфері суспільної моралі: 

Зафіксовано: 
- 119 фактів ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості; 
- 834 факти ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження 

порнографічних предметів; 
- 394 факти створення або утримання місць розпусти та звідництва; 
- 232 факти сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією. 
Припинено злочинну діяльність 4 організованих груп, які діяли у зазначеній 

сфері. 
Органи внутрішніх справ постійно вживають заходів щодо захисту дітей від 

усіх форм фізичного і психологічного насильства, жорстокого поводження, 
експлуатації, у тому числі сексуальних зловживань та використання в 
порнобізнесі. Перевага надається організації та проведенню заходів, 
спрямованих на виявлення і притягнення до відповідальності дорослих осіб, які 
чинять стосовно дітей протиправні дії. 

Впродовж року стосовно дітей учинено 7888 злочинів, у тому числі 246 
особливо тяжких та 1321 тяжких. Від кримінальних правопорушень потерпіло 
8403 дитини, з них 2389 малолітніх (віком до 14 років). Відкрито 15 
кримінальних проваджень та зареєстровано 425 кримінальних правопорушень. 

Підрозділи МВС постійно беруть участь у підготовці законодавчих актів 
щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії, захисту дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, проводять правоосвітню 
та роз‘яснювальну роботу серед підлітків, упроваджують новітні форми і 
методи взаємодії з дітьми, схильними до скоєння правопорушень. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ –
ГАРАНТІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 

 
Корчовий М.М., к.ю.н., доцент, професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС 
Корчова Г.Л., к.п.н., доцент, начальник сектора організації наукової діяльності 
ІКВС 

 
Захист прав дитини – один з головних показників ефективності суспільства і 

держави. 
Держава бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену 

батьківського піклування. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років.  

Україна – одна з багатьох держав, які ратифікували Конвенцію ООН про 
права дитини. Цим міжнародним документом встановлюється один з 
найголовніших принципів діяльності державних органів щодо дітей – 
«найкращий захист інтересів дитини». За будь-яких умов і будь-яке рішення 
має розглядатися і прийматися з дотриманням цього принципу. 

Узяв на себе зобов‘язання з перетворення на соціально орієнтовану 
державу, Україна спрямувала свої дії на підвищення рівня добробуту населення, 
приділяючи увагу його вразливим групам. 

Нині в Україні проживають понад вісім мільйонів дітей, що становить 18% 
усього населення країни. З них 167 100 хлопчиків і дівчаток з особливими 
потребами, 91700 дітей-сиріт та малюків, позбавлених батьківського 
піклування. 

Сьогодні найбільш вразливими є сім‘ї з дітьми, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. Насамперед сім‘ї, де батьки з певних причин (через 
хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не можуть 
забезпечити належне утримання та догляд за дитиною. Це – сім‘ї з дітьми, де 
члени сім‘ї є особами з особливими потребами; сім‘ї з дітьми, де батьки є 
трудовими мігрантами; сім‘ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов‘язків; сім‘ї, в яких дитина або декілька дітей відібрані за 
рішенням суду від батьків без позбавлення їх батьківських прав. До групи 
ризику також можуть потрапити сім‘ї опікунів чи піклувальників, прийомні 
сім‘ї, дитячі будинки сімейного типу, сім‘ї, в яких тимчасово влаштовані діти, 
які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють. Відсутність 
належної превентивної соціальної роботи з такими сім‘ями призводить до 
втрати виховного потенціалу сім‘ї, позбавляє дитину можливості виховувати в 
родині. 

Щороку близько 8 тисяч  дітей залишаються без батьківського піклування, 
зокрема через складні життєві обставини, безвідповідальне ставлення батьків до 
виконання своїх обов‘язків, вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів, 
а також через жорстке поводження з дитиною. Такі діти отримують статус 
державних і вже держава несе відповідальність за їхню подальшу долю. 

Для 70% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
забезпечується право на сімейне виховання шляхом використання сімейних 
форм виховання: усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім‘я, дитячий 
будинок сімейного типу. 

За чинним законодавством процедура усиновлення урегульована Сімейним 
кодексом України (СКУ)  та постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) 
«Про затвердження  порядку провадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 08.10.2008 р. 
№ 905. 

Так, протягом останніх двох років кількість посиротілих хлопчиків і 
дівчаток у столиці зменшилася майже на 6 %: з 2533 у 2010 році до 2389 дітей у 
2013 році. Показник забезпечення посиротілих дітей сімейними формами в 
Києві (87%) вищий, ніж середній в Україні (80%). При постійному зменшенні 
дітей, які можуть бути усиновлені, у столиці щороку усиновляють понад 130 
посиротілих дітей та підлітків. Крім того, протягом останніх років у Києві 



194 

 

національне усиновлення значно переважає над міждержавним. Так, протягом 
дев‘яти місяців 2012 року українські сім‘ї усиновили 1445 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, іноземці - 588 дітей.    

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю  особи на  правах  
дочки чи сина,  що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, 
передбаченого статтею 282 цього Кодексу.  

Опіка,  піклування  встановлюється  над дітьми-сиротами і дітьми, 
позбавленими батьківського піклування. 

Опіка  встановлюється  над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а 
піклування - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Опіка, 
піклування над дитиною встановлюється органом опіки та  піклування,  а також 
судом у випадках,  передбачених Цивільним кодексом України. 

Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне 
проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і  дітей, позбавлених 
батьківського піклування (Положення про прийомну сім‘ю постанова КМУ від 
26.04.2002 № 565).  

Дитячий  будинок  сімейного  типу  -  окрема   сім'я,   що створюється  за  
бажанням  подружжя  або  окремої  особи,  яка  не перебуває  у  шлюбі,  для  
забезпечення  сімейним  вихованням   та спільного  проживання  не  менш  як  
п'яти  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна їх 
кількість у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10-ти, 
враховуючи рідних дітей (Положення про дитячий будинок сімейного типу, 
постанова КМУ від 26.04.2002 № 564).  

Під опікою, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу за станом 
на 1 липня 2012 року виховується 77,2 відсотка дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Ці результати були позитивно оцінені 
Комітетом ООН з прав дитини. 

Водночас актуальним залишається питання щодо поліпшення ефективності 
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів опіки та 
піклування, спрямованої на профілактику соціального сирітства, розроблення 
комплексних соціальних послуг для дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
упровадження нових технологій соціальної роботи з такими дітьми та сім'ями. 

Спеціальними закладами для дітей з особливими потребами є будинок 
дитини в якому перебувають діти віком  від кількох тижнів до 6 років, а також  
будинок – інтернат у якому перебувають діти віком від 6 до 18 років.  У цих 
закладах із дітьми  працюють психіатри,  логопеди, дефектологи, 
невропатологи, психологи. Діють кабінети масажу, арт-терапії, зал ЛФК, 
сенсорні кімнати та ін. 

Отже, унаслідок розвитку сімейних форм виховання в державі значно 
зменшиться кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, влаштованих у заклади для таких дітей, що є гарантією 
забезпечення соціального захисту. 

 
ЗАХИСТ ПРАВ ВИГОДОНАБУВАЧІВ ПРИ СПАДКУВАННІ ПРАВА  

НА ОДЕРЖАННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 
(СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ) 

 
Пилипенко С.А., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права і процесу 
НАВС 

 
Правове регулювання спадкування права на одержання страхових виплат 

(страхового відшкодування) закріплене у ст. 1229 ЦК України. Відповідно до 
ч.1 ст. 1229 ЦК України страхові виплати спадкуються на загальних підставах. 
Тобто право вимоги до страховика щодо виплати суми страхового 
відшкодування, яке не встиг реалізувати спадкодавець, включається до складу 
спадщини і переходить до спадкоємців за правилами ЦК України. З метою 
реалізації цього права спадкоємцям страхувальника доцільно оформити 
свідоцтво про право на спадщину, яке видається нотаріусом на загальних 
підставах. 
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За договором страхування одержувачем страхової суми, за загальним 
правилом, виступає сам страхувальник. Водночас, закон надає йому можливість 
обумовити в договорі страхування з настанням страхового випадку її виплату 
іншим особам – вигодонабувачам. Саме тому, у ч. 2 ст. 1229 ЦК України 
законодавцем закріплюється особливість набуття прав на страхову виплату у 
разі укладення договору особистого страхування на користь третьої особи – 
вигодонабувача. За допомогою такого юридичного прийому визначається право 
на отримання страхової виплати за договором особистого страхування, що не 
включається до складу спадщини. Внаслідок чого на набуття цього права не 
поширюються норми, що регулюють спадкове правонаступництво. 

Як всяка третя особа за договором, вигодонабувач отримує права, що 
виходять для нього з договору страхування, в силу вказівки страхувальника. Від 
страхувальника залежить призначення чи зміна вигодонабувача. При 
страхуванні права вигодонабувача вступають у силу лише після настання 
страхового випадку (наприклад, після смерті застрахованої особи). До моменту 
смерті застрахованої особи вигодонабувач не перебуває зі страховиком ні в 
яких відносинах, а тому не має ніяких прав на вказану в договорі страхову суму. 
Лише після настання цього моменту між ними виникає зобов‘язальне 
відношення, в силу якого вигодонабувач отримує право вимагати виплати йому 
страхової суми, а страховик стає зобов‘язаним здійснити її виплату. 

Згідно чинного законодавства у разі смерті страхувальника – громадянина, 
який уклав договір майнового страхування, права й обов‘язки страхувальника 
переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину. Страховик або будь-хто 
зі спадкоємців має право ініціювати переукладення договору страхування. 

У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на 
користь третіх осіб, його права і обов‘язки можуть перейти як до цих осіб, так і 
до осіб, на яких відповідно до чинного законодавства покладено обов‘язки 
щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих. 

Страхова сума в цьому випадку видається зазначеній у договорі особі на 
підставі договору страхування, а не в порядку спадкування, тому на ці 
правовідносини норми спадкового права не поширюються, і особа, яка 
одержала страхову суму після смерті застрахованого, не є спадкоємцем, тому і 
не повинна відповідати за його борги. 

Якщо ж у договорі особистого страхування страхувальником 
(застрахованою особою) не встановлено вигодонабувача, то право на отримання 
страхової виплати включається до складу спадщини, і його спадкування 
відбувається за заповітом або законом. 

Нотаріус на прохання спадкоємців вправі зробити запит до банків, 
страхових установ про наявність на ім‘я померлого страхових виплат. 
Відповідно до ст. 46 Закону України «Про нотаріат» страховики повинні подати 
відомості в строк, вказаний нотаріусом. Реалізація успадкованого права на 
отримання страхових виплат (страхового відшкодування) відбувається на 
підставі свідоцтва про право на спадщину. 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРІВ  

В КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЖИТЛА НА ОСНОВІ  
ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА 

 
Загорняк Н.Б., к.е.н., член Союзу юристів України, доцент кафедри 
господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС 

 
Сучасне розуміння гідного життєвого рівня людини, закріплене 

міжнародними стандартами прав та свобод, прямо пов‘язується із наявністю 
житла (ч.1 ст.25 Всезагальної декларації прав людини).  Конституція України у 
ст.3 визначила найвищою соціальною цінністю людину, а у ст.48 визначила 
право на житло не лише одним з основних конституційних прав громадян, але й 
одним з детермінантів права кожного громадянина на достатній життєвий 
рівень; крім цього, ст. 47 визначено  обов‘язок  держави  створити умови, за 
яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у 
власність або взяти в оренду, реалізуючи таким чином право на житло.  
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Конституційний Суд України у рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 
зазначив, що верховенство права вимагає від держави втілення цього принципу 
у правотворчу та правозастосовну діяльність.  

Інвестиційна активність громадян в Україні залишається низькою, при 
цьому численними є випадки порушення прав осіб, які, добросовісно вклавши 
гроші, у визначені договором строки новозбудованих квартир не отримали, 
тому житлова проблема  продовжує негативно впливати на економічний 
розвиток нашої країни. Статистично зафіксовані показники забезпеченості 
житлом населення України в розрахунку на 1 особу (23,5 кв. м загальної площі 
на початок 2012 року порівняно з  37,5 кв. м для Франції у 2002 р., 40,1 кв. м 
для Німеччини у 2002 р., 44,4 кв. м для Швеції у 2003 р., 74 кв. м для Норвегії у 
2006 р.); кількості збудованих квартир в розрахунку на 1 тис. осіб населення (за 
1990-2012 рр. зменшився з 5,6 до 1,8, найкращий проміжний результат – 2,3 у 
1995 р.), та недоступності новозбудованого житла для сімей із 
середньостатистичними доходами, дають підстави вважати, що реалізація 
співвітчизниками конституційного права на житло відбувається з неабиякими 
труднощами.  

Об‘єктом складного інвестиційного правовідношення у житловому 
будівництві на основі фонду фінансування будівництва (надалі - ФФБ) є 
отримана у встановлений строк інвестором у власність квартира або 
приміщення соціально-побутового призначення у завершеному об‘єкті 
будівництва, фінансування якого здійснено на основі ФФБ, тобто, окреме майно 
у складі завершеного та введеного в експлуатацію об‘єкта житлового 
будівництва, передане забудовником у строк, встановлений інвестиційним 
зобов‘язанням. 

 Шляхами задоволення інтересів суб‘єктів інвестиційних правовідносин в 
житловому будівництві на основі ФФБ є суб‘єктивні інвестиційні права. 
Категорія цивільного інтересу закріплена в ч.2 ст.15 Цивільного кодексу 
України, за якою кожна особа має право на захист свого інтересу, який не 
суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Конституція України 
у ст.47 визначила обов‘язок держави створити умови, за яких кожний 
громадянин матиме змогу реалізувати права на житло шляхом його 
будівництва. До правових можливостей, які охоплює законний інтерес, 
пов‘язаний з житлом, відносяться можливість мати, користуватися і не бути 
позбавленими наявного житла; а також обирати і будувати житло на свій розсуд 
і за рахунок власних коштів, у тому числі і за участю третіх осіб, відповідно до 
закону, спираючись на державну підтримку. Інвестиційні інтереси суб‘єктів 
правовідносин, що виникають при капітальному будівництві житла на основі 
ФФБ, слід розглядати як умови підвищення добробуту. Інвестиційний інтерес 
інвестора полягає в отриманні у власність житла, тоді як забудовник, 
управитель ФФБ, страховик, підрядник та банк зацікавлені отримати прибуток; 
держава та місцева громада прагнуть отримати відповідно податки з усіх 
суб‘єктів та задовольнити суспільні соціальні та екологічні потреби.  

Офіційне тлумачення поняття суб‘єктивного інвестиційного цивільного 
права інвестора наведено у рішенні Конституційного Суду України від 13 
березня 2012 року №5-рп/2012, за яким інвестор має право розміщати 
інвестиції, володіти, користуватися і розпоряджатися об‘єктами та результатами 
інвестицій,  відмовитися від участі у ФФБ, отримати в результаті інвестицій від 
забудовника завершений об‘єкт житлового будівництва. Суб‘єктивні 
інвестиційні цивільні обов‘язки виникають у управителя ФФБ (надати послугу, 
яка передбачає організацію та фінансування спорудження об‘єкту будівництва) 
та забудовника (передати після завершення будівництва об‘єкт інвестування у 
власність інвестора) на підставі укладення відповідних договорів. Відповідно 
моментом завершення дії складного правовідношення є факт досягнення мети 
реалізації суб‘єктивного інвестиційного цивільного права – набуття інвестором 
у власність новозбудованого житла.  

З огляду на викладене, можна зробити висновки, що інвестиційне 
правовідношення в житловому будівництві на основі ФФБ є складним 
багатостороннім інвестиційним зобов‘язальним правовідношенням; порушення 
майнових інтересів інвесторів спричинені відсутністю в законодавстві норм, які 
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б визначали зміст зобов‘язальних відносин між інвесторами та забудовником, 
зумовлюють нагальність потреби їх правового врегулювання.  

 
ПРО ДЕЯКІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН  

ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ 

НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 

Марченко В.Б., к. ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін  
ННІПП НАВС 

 
Як відомо, важливим засобом захисту прав особи є гарантії, що розуміються 

як система норм, принципів та вимог, які забезпечують процес дотримання прав 
та законних інтересів людини. Призначенням гарантій є забезпечення 
найсприятливіших умов для реалізації конституційно закріпленого статусу 
людини. До числа провідних юридичних гарантій відноситься можливість 
отримувати інформацію про зміст прав та обов'язків. Відповідно до статті 57 
Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов‘язки.  

Буквально за своїм змістом зазначена гарантія стосується прав і обов‘язків 
громадян, що визначаються законами та іншими нормативно-правовими 
актами. Однак не меншою мірою громадяни потребують аналогічних гарантій 
щодо прав і обов‘язків, які виникають із договірних відносин. Особливо у 
випадках, коли держава покладає на громадянина імперативний обов‘язок 
вступати у такі договірні відносини, зокрема відповідно до Закону України 
«Про обов‘язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» (ЗУ ОСЦПВ). За свідченнями фахівців, справи, 
що виникають із договорів страхування є однією з поширених категорій 
цивільних справ, що вирішуються загальними судами.  

Особливості укладання договорів обов‘язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (договорів 
ОСЦПВ), окрім вищезазначеного закону, регулюються також Положенням про 
особливості укладання договорів обов‘язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. Аналіз зазначених 
документів показує, що однією з головних особливостей укладання договорів 
ОСЦПВ, що виділяє їх серед деяких інших видів страхових договорів є, на наш 
погляд, форма укладання.  

Форма укладання договору ОСЦПВ залежить від його виду, відповідно до 
статті 10 ЗУ ОСЦПВ. Договори міжнародного страхування, які діють на 
території країн – членів міжнародної системи автомобільного страхування 
«Зелена картка», посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом 
«Зелена картка», що визнається і діє в цих країнах. Відповідно до п.1.8. статті 1 
ЗУ ОСЦПВ єдиною формою внутрішнього договору страхування, яка посвідчує 
укладення такого договору є страховий поліс.  

Таким чином, факт укладання договору ОСЦПВ посвідчується певним 
страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що постає єдиною формою 
цього виду договору страхування. Адже ЗУ ОСЦПВ не передбачає можливості 
укладення договору ОСЦПВ у вигляді окремої письмової угоди між 
страхувальником і страховиком, де визначаються взаємні права і обов‘язки 
страховика та страхувальника, як це передбачено статтею 16 ЗУ «Про 
страхування» для страхових договорів. 

За відсутності окремої письмової форми права і обов‘язки сторін договору 
ОСЦПВ, хоча б у загальному вигляді, могли б бути визначені в ЗУ ОСЦПВ, 
однак чіткого переліку таких прав і обов‘язків там немає. На відміну від цього 
статті 20, 21 ЗУ «Про страхування» містять переліки зобов‘язань відповідно 
страховика та страхувальника. Звернімо увагу на обов‘язок страховика 
ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування. Згідно із 
статтями 16, 17 зазначеного закону договори страхування укладаються 
відповідно до правил страхування, які розробляються страховиком для кожного 
виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при 
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видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. ЗУ ОСЦПВ 
таких гарантій страхувальнику не надає. 

Відсутність належної поінформованості клієнта (страхувальника) щодо 
своїх прав і обов‘язків за договором ОСЦПВ створює підстави для визнання 
останнього недійсним. Як відзначається у публікаціях, договір страхування 
може бути визнаний у судовому порядку недійним, якщо буде визнано, що 
волевиявлення сторони-страхувальника не відповідало його внутрішній волі, 
оскільки він діяв під впливом помилки. 

Таким чином, законом про ОСЦПВ передбачена по суті спрощена порівняно 
із ЗУ «Про страхування» форма укладання договору ОСЦПВ. При цьому 
окремо і чітко не визначаються права і обов‘язки сторін, не передбачено 
обов‘язок страховика розробити детальні правила страхування та ознайомити 
страхувальника із умовами даного виду страхування. Такий спрощений і 
скорочений порядок укладання договору ОСЦПВ суттєво зменшує юридичні 
гарантії прав страхувальника та третіх осіб щодо забезпечення виконання 
страховиком своїх зобов‘язань за цим договором. Отже, ЗУ ОСЦПВ вимагає 
суттєвого вдосконалення шляхом доповнення відповідними нормами щодо 
вищезазначених положень.  

 
ЗАХИСТ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ШЛЯХОМ  

ВСТАНОВЛЕННЯ СУДОМ ФАКТІВ, ЩО ТЯГНУТЬ ВИНИКНЕННЯ, 
ЗМІНУ ЧИ ПРИПИНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 
Чурпіта Г.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу НАВС 

 
Серед інших інститутів цивільного процесуального права особливу увагу 

привертає окреме провадження – вид непозовного цивільного судочинства, в 
порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або 
відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та 
інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи 
майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних 
прав. Об‘єднання зазначених категорій справ у спеціальний вид цивільного 
судочинства зумовлено їх особливою юридичною природою, а також  
спеціальною метою – встановлення наявності або відсутності юридичних 
фактів.   

У ч. 2 ст. 234 ЦПК України перелічено одинадцять категорій цивільних 
справ окремого провадження, особливості порядку розгляду і вирішення яких 
закріплено у главах 2-12 розділу ІV ЦПК України.  Крім того, відповідно до ч. 2 
ст. 256 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші 
факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи 
майнових прав фізичних осіб, у тому числі факти, що тягнуть виникнення, 
зміну або припинення сімейних правовідносин.   

Враховуючи юридичну природу сімейних правовідносин, їх зміст та 
суб‘єктний склад, а також положення ч. 2, 3 ст. 234, ч. 1, 2 ст. 256 ЦПК України, 
ст.ст. 130-132 СК України, можна дійти висновку, що в порядку окремого 
провадження розглядаються справи про встановлення таких фактів, що тягнуть 
виникнення, зміну чи припинення сімейних правовідносин: 1) родинних 
відносин між фізичними особами; 2) реєстрації шлюбу; 3) розірвання шлюбу; 4) 
усиновлення; 5) батьківства (материнства); 6) проживання однією сім‘єю 
чоловіка та жінки без шлюбу. 

Встановлення факту родинних відносин може мати місце, якщо в силу 
певних причин зазначений факт не був зареєстрований органами державної 
реєстрації актів цивільного стану (далі – органами ДРАЦСу), у реєстрації 
зазначеного факту органами ДРАЦСу було відмовлено, помилка органів 
ДРАЦСу у актовому записі має настільки давне походження, що її виправлення 
має потягти за собою цілу низку виправлень у інших актових записах тощо.  

При цьому, як роз‘яснив Пленум Верховного Суду України у п. 7 своєї 
Постанови № 5 від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про 
встановлення фактів, що мають юридичне значення» суд вправі розглядати 
справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо 
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породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження такого факту 
необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, 
свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на пенсію в зв‘язку із 
втратою годувальника. Поряд із цим, суд не може відмовити в розгляді заяви 
про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може 
вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах 
цивільного стану. 

Суди можуть встановлювати факти усиновлення, реєстрації та розірвання 
шлюбу, якщо в органах ДРАЦСу не зберігся відповідний запис, у його 
відновленні було відмовлено або запис може бути відновлений лише на підставі 
рішення суду про встановлення факту реєстрації акту цивільного стану. Типова 
ситуація може виникнути при реєстрації шлюбу на судні, якщо на день 
звернення до органу ДРАЦСу для отримання свідоцтва про шлюб одна з осіб, з 
якою було зареєстровано шлюб на судні, померла.  

Особливість даної категорії справ полягає у тому, що суд встановлює не сам 
факт усиновлення, реєстрації або розірвання шлюбу, а факт державної 
реєстрації зазначених фактів. Тому при розгляді справ про встановлення фактів 
усиновлення, реєстрації або розірвання шлюбу суд має встановити причини 
відмови органів ДРАЦСу у видачі відповідного свідоцтва або відновлення 
актового запису. Водночас, суд не вправі відмовити у прийнятті заяви або 
закрити провадження у справі з тих підстав, що органами ДРАЦСу відмовлено 
у відновленні запису про реєстрацію акту у звʼязку з відсутністю даного запису 
у книгах реєстрації відповідних записів, що збереглись. 

Відповідно до ст.ст. 130-132 СК України факт батьківства (материнства) 
може бути встановлений за рішенням суду у разі смерті чоловіка, який не 
перебував у шлюбі з матір‘ю дитини (смерті жінки, яка вважала себе матір‘ю 
дитини), якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проведено 
за прізвищем матері, а ім‘я та по-батькові батька дитини записані за вказівкою 
матері (ч. 1 ст. 135 СК України) або запис про матір дитини, батьки якої 
невідомі, проведено за рішенням органу опіки та піклування (ч. 2 ст. 135 СК 
України).   

Встановлення факту проживання однією сімʼєю чоловіка та жінки без 
шлюбу здійснюється судом тільки у випадку, якщо цей факт породжує 
виникнення, зміну або припинення правовідносин, зокрема: виникнення права 
спільної сумісної власності на майно, набуте чоловіком і жінкою за час 
спільного проживання, якщо інше не встановлено письмовим договором між 
ними, і, як наслідок, поширення на правовий режим такого майна положень 
глави 8 СК України (ст. 74 СК України); виникнення права на утримання 
відповідно до положень ст. 76 СК України у того з них, хто став 
непрацездатним під час спільного проживання, якщо жінка та чоловік тривалий 
час проживали однією сім‘єю (ч. 1 ст. 91 СК України); виникнення права 
врегулювати свої сімейні (родинні) відносини за договором, який має бути 
укладений у письмовій формі (ч. 2 ст. 9 СК України) тощо.     

За результатами розгляду справ про встановлення фактів, що тягнуть 
виникнення, зміну чи припинення сімейних правовідносин, суд ухвалює  
рішення. Відповідно до ч. 2 ст. 259 ЦПК України рішення суду про 
встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах ДРАЦСу або 
нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими 
органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.  

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЛІЦІЄЮ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ 

 
Халюк С.О., к.ю.н., доцент кафедри конституційного та міжнародного права 
НАВС  

 
В основі політики України стосовно забезпечення прав і інтересів дітей 

лежать гуманістичні принципи і вимоги Конвенції про права дитини від 20 
листопада 1989 року та інших міжнародних договорів у цій галузі, які 
закріплені у положеннях Конституції України й інших правових актах. 
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Забезпечення та захист прав і законних інтересів дитини, в першу чергу 
гарантованих Конституцією України, являє собою сьогодні одну з 
найактуальніших державно-правових проблем. Складні політичні та соціально-
економічні умови функціонування держави вплинули на положенні дітей. 
Незважаючи на наявність значної кількості нормативних актів у сфері 
забезпечення і захисту дитинства, ступінь їх захищеності є незадовільною. 
Розповсюдженість випадків порушення прав дітей породжує агресію з їх боку, 
недовіру до органів державної влади та управління, що призводить до 
формування їх противоправної поведінки. Значне загострення соціально-
економічної ситуації призвело до поширення злочинності взагалі, у тому числі 
й неповнолітніх. 

Як відзначають Толкачов К. та Хабібулін А. термін «забезпечення» 
стосовно до прав і свобод можна розглядати у двох значеннях: по-перше, як 
діяльність державних органів, громадських організацій, посадових осіб і 
громадян щодо здійсненню своїх функцій, компетенції, обов‘язків з метою 
створення оптимальних умов для суворої неухильної реалізації правових 
приписів та правомірності здійснення прав і свобод; по-друге, як підсумок, 
результат цієї діяльності, що виражається у фактичній реалізації правових 
приписів, прав і свобод громадян. 

При цьому серед юристів-науковців, які займаються дослідженням даної 
проблематики існують різні підходи. Зокрема, Хальота А. зазначає, що 
забезпечення є безпосередньою реалізацією прав людини. Охорона (захист) 
прав та відновлення порушених прав людини складають послідовні стадії 
механізму реалізації конституційних прав людини. На кожній із цих стадій 
компетентні державні органи, застосовуючи різні форми та методи, здійснюють 
певний вид діяльності. І тому, досліджуючи структуру та функціонування 
кожної стадії, стає можливим удосконалення діяльності конкретних органів та 
посадових осіб, зокрема правоохоронних органів. Схоже розуміння даного 
поняття подане Богачовою О. у якому забезпечення – це система гарантування 
прав, загальні умови і спеціальні юридичні засоби їх реалізації та охорони; 
напрям діяльності державних органів щодо створення передумов для реалізації 
прав і свобод громадян. 

У свою чергу Волинка К. визначає забезпечення прав і свобод як 
специфічну діяльність у наданні їм реального і непорушного характеру 
передбачає створення певних умов, за яких реалізація прав і свобод є 
безперешкодною і максимально ефективною, їх охорона здійснюється з метою 
запобігти найменшій можливості їх порушення, а захист від скоєного 
правопорушення сприяє їх відновленню і притягненню винної особи до 
відповідальності. Саме тому, враховуючи вищевказані підходи, термін 
«забезпечення» варто розглядати як діяльність державних органів, громадських 
організацій, посадових осіб і громадян в межах здійснення ними своїх 
повноважень щодо створення належних умов для здійснення прав і свобод та як 
підсумок такої діяльності, яка виражається в фактичній реалізації прав і свобод 
громадян. 

Основне навантаження здійснюваної в Україні діяльності щодо 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина, в тому числі від злочинних 
посягань, покладається на правоохоронні органи. Закріплення у статті 3 
Конституції України положення про те, що «людина, її життя і здоров‘я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю..., а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов‘язком держави», вимагає від держави утворення відповідної системи 
правоохоронних органів.  

Особливу роль у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина 
відіграють органи внутрішніх справ, які відповідають за їх правовий захист. 
Органи внутрішніх справ та інші правоохоронні органи належать до загальної 
системи забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Нормативною 
основою діяльності органів внутрішніх справ в цьому напрямі є гарантовані та 
надані їм Конституцією України, Законом України «Про міліцію» від 20 грудня 
1990 року та іншими нормативно-правовими актами широкі повноваження 



201 

 

щодо забезпечення законності й додержання прав та свобод, їх ініціативністю, 
авторитетом серед населення країни, доступністю для будь-кого. 

Згідно з Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, 
затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011, 
до основних завдань Міністерства внутрішніх справ України поряд з іншими 
належать здійснення профілактичних заходів з дітьми, які перебувають на 
обліку в органах внутрішніх справ, а також щодо запобігання злочинам та 
іншим правопорушенням, внесення відповідному державному органу, 
громадській організації або посадовій особі подання про вжиття заходів для 
усунення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень; у межах 
компетенції вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, 
правопорушенням серед дітей, а також здійснення розшуку дітей, які зникли 
безвісти. Також здійснює в межах, визначених законодавством, контроль за 
дотриманням вимог законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснює в межах 
компетенції заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання 
у вигляді позбавлення волі. 

Узагальнюючи, зазначимо, що лише спільні зусилля державних органів, 
органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства 
дійсно сприятимуть кардинальному поліпшенню ситуації у сфері захисту прав 
дитини в Україні. 
 

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА В УКРАЇНІ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Остафійчук Т.В., к.п.н., доцент, доцент кафедри психології та педагогіки 
ННІПП НАВС 

 
В Україні соціальній роботі та соціальному захисту різних верств населення 

приділяється значна увага, сформована законодавча та нормативно-правова 
база, визначені соціальні права громадян, проте існує чимало проблем щодо 
забезпечення державою практичної реалізації цих прав. 

Законодавчу, нормативно-правову основу соціальної роботи в Україні, як і в 
інших країнах світу, визначають правові документи світового співтовариства 
(акти, декларації, пакти, конвенції, рекомендації, резолюції ООН, ВООЗ, МОП, 
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін); внутрішньодержавні юридичні акти; документи 
суб'єктів України, які забезпечують реалізацію законів на своїй території; 
документи муніципальних утворень; рішення, накази, розпорядження 
безпосередньо закладів та організацій.  

Міжнародними документами, які становлять законодавчу базу соціальної 
роботи в Україні є Загальна декларація прав людини (ООН, 10 грудня 1948 p.), 
Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні і культурні права (Нью-Йорк, 19 грудня 1966 p.), 
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, 
Конвенція ООН про права дитини тощо. 

У Загальній декларації прав людини (ст. 22) наголошується, що «кожен як 
член суспільства має право на соціальне забезпечення, а також на здійснення 
економічних, соціальних і культурних прав, необхідних для його гідності й 
вільного розвитку його особистості, за допомогою національних зусиль і 
міжнародного співробітництва та відповідно до організації і ресурсів кожної 
держави». У Загальній декларації прав людини зазначається, що кожен має 
право на працю, вільний вибір виду зайнятості, відпочинок і дозвілля, 
включаючи розумне обмеження робочого дня; на життєвий рівень, необхідний 
для підтримання здоров'я і добробуту свого і своєї сім'ї та інші права і свободи. 
Особлива увага у міжнародних документах приділяється гарантії права на 
працю, соціальне забезпечення, охорону дітей і жінок тощо.  

В Україні наявна законодавча база, яка складається із переліку нормативних 
актів, що регламентують соціальну роботу та захист населення, — закони та 
укази Президента України, декрети Кабінету Міністрів України, постанови 
Кабінету Міністрів України, розпорядження Президента України та Кабінету 
Міністрів України, накази міністерств та відомств. 
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У головному Законі України — Конституції України, прийнятій 28 червня 
1996 p., проголошені основні права і свободи громадян. Так, зокрема, стаття 21 
гласить «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 
людини є невідчуженими та непорушними». Стаття 23 визначає, що «кожна 
людина має право на вільний розвиток особистості, якщо при цьому не 
порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед 
суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 
особистості». У ст. 46 гарантується право на соціальний захист, що включає 
право на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, 
а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші 
види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 
мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом. 

Окремі закони визначають порядок державної соціальної допомоги різним 
категоріям громадян: «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про статус і соціальний захист громадян, 
що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи», «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» тощо. 

Правове забезпечення соціальної роботи з дітьми та молоддю регулює Закон 
України від 21 червня 2001 р. № 2558-14 «Про соціальну роботу з дітьми та 
молоддю». Зазначимо, що соціальна робота з дітьми та молоддю відповідно до 
чинного законодавства повинна здійснюватися уповноваженими органами, 
підприємствами, організаціями та установами незалежно від їх підпорядкування 
і форми власності та окремими громадянами і спрямована на створення 
соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей 
та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, 
задоволення культурних та духовних потреб.  

Проте чи можна говорити про рівність доступу до освіти, культурних та 
духовних надбань суспільства, соціальних умов життєдіяльності, особистісного 
розвитку дітей та молоді з особливими потребами, з малозабезпечених сімей чи 
з сільської місцевості? Крім того, на сьогодні прийнято багато соціальних 
програм, які фактично існують лише на папері, як то: державне кредитування 
житла для молодих сімей чи здобуття освіти. 

Потребує також удосконалення забезпечення таких соціальних послуг 
соціального обслуговування дітей та молоді, визначених законодавством, як: 
гарантованих державою безкоштовних фізкультурно-оздоровчих послуг; у 
доборі роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, 
професійної підготовки, освіти, професійної орієнтації та перепідготовки; у 
сфері освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, 
медичного обслуговування, відпочинку; добродійних послуг для задоволення 
духовних, культурних, естетичних, виховних, освітніх, оздоровчо-лікувальних, 
рекреаційних та інших потреб. 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ 
 

Кушинська Л.А., доцент кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

 
Україна, будучи членом багатьох впливових міжнародних організацій, за 

останні десять років ратифікувала низку конвенцій, що конкретизують права 
дитини та пропонують механізм їх реалізації. Будучи ратифікованими 
відповідно до чинного законодавства, ці міжнародні документи набувають 
статусу внутрішнього законодавства нашої держави. Конституція України надає 
перевагу положенням міжнародних угод у разі  колізії норм двох різних за 
походженням систем.  

Наразі частиною внутрішнього законодавства є: Конвенція про цивільно-
правові аспекти міжнародного викрадення дітей, 1980р.; Європейська конвенція 
про здійснення прав дітей, 1996р.; Конвенція про юрисдикцію, право, що 
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застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 
відповідальності та заходів захисту дітей, 1996р.; Конвенція про контакт з 
дітьми, 2003р.; Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, 1956р. та 
Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов‘язань про 
утримання, 1973р.  Європейська конвенція про визнання та виконання рішень 
стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 1980р. 
Європейська конвенцію про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, 
1975р. Недавно ратифіковані Конвенція Ради Європи про захист дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, 2007р. та Європейська 
конвенції про усиновлення (переглянута), 2008р.  

Головуючи у Комітеті міністрів Ради Європи, що тривало з травня по 
листопад 2010 року, наша держава, згідно встановленої традиції, обрала три 
основних пріоритети головування: захист прав дітей, права людини та 
верховенство права у контексті демократії і стабільності в Європі, а також 
зміцнення та розвиток місцевої демократії. Першим пріоритетом було 
визначено саме захист прав дітей, виходячи  з необхідність привернення 
особливої уваги до цієї сфери діяльності Ради Європи та з огляду на 
невідкладний характер проблем, які вона вирішує.  

22 вересня 2010 року в Міністерстві у справах сім‘ї, молоді та спорту 
проведено перше засідання міжвідомчої робочої групи з розроблення та 
запровадження механізму моніторингу виконання «Загальнодержавної 
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2016 року». В розробці документу також взяли участь і 
громадські організації, котрі працюють в сфері захисту прав дитини, метою 
його є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту 
прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та 
приведення законодавчих актів України у відповідність із міжнародними 
нормами.  

Документ зобов‘язує Кабінет Міністрів щорічно розробляти та ухвалювати 
заходи на виконання цієї Програми.  У травні 2012 року прийнято 
розпорядження Кабінету Міністрів № 329-р «Про затвердження плану заходів з 
виконання у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». 
Документ передбачає низку заходів, зокрема, приведення законодавчих актів 
України у відповідність із міжнародними нормами, які випливають із 
відповідних міжнародних договорів щодо захисту прав та розвитку дитини, 
забезпечення подальшої співпраці України з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), 
іншими міжнародними організаціями з питань захисту прав дітей, забезпечення 
підготовки, видання та поширення щорічної державної доповіді про становище 
дітей в Україні. 

З серпня 2011 року запроваджено посаду Уповноваженого Президента 
України з прав дитини, котрий здійснює свої функції відповідно до Положення 
про Уповноваженого Президента України з прав дитини та створено 
Громадську консультативну раду з питань захисту прав дитини та затверджено 
її персональний склад, до якого увійшли представники всеукраїнських 
громадських організацій, міжнародних фондів та представництв, релігійних 
конфесій, що долучаються до реалізації прав дітей.  

16 грудня 2011 року було підписано Указ Президента України «Про питання 
щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», котрий зобов‘язував 
Кабінет Міністрів вжити невідкладних заходів щодо активізації  діяльності 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на поліпшення 
захисту особистих і майнових прав дітей. Минулого року було прийнято Указ 
Президента України  «Про Національну стратегію профілактики соціального 
сирітства на період до 2020 року» від 22жовтня 2012 року, метою якого було 
забезпечення реалізації кожною дитиною права на зростання та виховання в 
безпечному сімейному оточенні, підвищення ефективності роботи державних 
органів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному 
сирітству, вдосконалення системи надання соціальних послуг дітям і сім'ям з 
дітьми. 



204 

 

Відтак, сфера реалізації прав дитини на рівні національного законодавства 
України свідчить про виконання нашою державою своїх зобов‘язань. Водночас, 
існують робочі проблеми, вирішення яких вимагає поєднання зусиль як 
законотворців, так і науковців, педагогів, громадських організацій, всіх 
небайдужих до прав дітей. 

 
ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

 
Горбенко С.Л., к.п.н., доцент, доцент кафедри психології та педагогіки ННІПП 
НАВС 
 

Законодавчу, нормативно-правову базу соціальної роботи в Україні 
визначають правові документи: 

1) регламентуючі, дорадчі документи світового співтовариства (акти, 
декларації, конвенції, рекомендації, резолюції ООН, ЮНЕСКО); 

2) внутрішньодержавні юридичні акти (Конституція України, укази 
Президента України, постанови уряду, накази Міністерства соціальної 
політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони 
здоров‘я тощо); 

3) документи суб‘єктів України, які забезпечують реалізацію законів на 
своїй території, виконання республіканських (АР Крим) нормативних 
законоположень з правом законодавчої ініціативи; 

4) документи муніципальних утворень (міські та сільські ради, районні ради 
тощо); 

5) рішення, накази, розпорядження безпосередньо закладів та організацій 
соціальних служб. 

До основних законодавчих документів соціальної роботи відносяться такі: 
Загальна декларація прав людини (ООН, 10 грудня 1948 рік, ст. 22),  
Міжнародний пакт про цивільні та політичні права, Конституція України (статті 
21, 23, 24, 46), Закони України від 5 жовтня 2000 р. № 2017 –ІІІ «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», від 16 грудня 1993р. № 
3721 – ХІІ «Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку», від 21 червня 2001р. №2558 – ІІІ «Про соціальну 
роботу з дітьми та молоддю», від 21 березня 1991р. № 875 – ХІІ «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», від 14 січня 1998р. № 16/98 «Про 
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» та інші. 

У Загальній декларації прав людини (ст. 22) наголошується, що  кожен має 
право на працю, вільний вибір виду зайнятості, відпочинок і дозвілля, 
включаючи розумне обмеження робочої години; на життєвий рівень, 
необхідний для підтримання здоров‘я і добробуту свого народу і своєї сім‘ї, та 
інші права і свободи. 

У головному Законі України – Конституції України, прийнятій 28 червня 
1996 року, гарантуються основні права і свободи громадян: 

- стаття 21: усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 
свободи людини є невідчуженими і непорушними; 

- стаття 23: кожна людина має право на вільний розвиток особистості, якщо 
при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов‘язки 
перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 
особистості; 

- стаття 24: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом; 

- стаття 46: громадяни мають право на соціальний захист, що включає право 
на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття в незалежних від них обставин, 
а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» є дуже важливим для правової основи соціальної роботи. Державні 
соціальні стандарти і нормативи встановлюються з метою визначення 
механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій 
громадян, визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо 
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забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах, визанчення та 
обгрунтування розмірів видатків Державного бюджету України. На основі 
соціальних стандартів, які враховуються при розробці програм економічного і 
соціального розвитку,  визначаються розміри основних соціальних гарантій: 
мінімальні розміри заробітної плати та пенсії за віком, інших видів соціальних 
виплат і допомоги. 

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» регулює 
правове забезпечення соціальної роботи з дітьми та молоддю. Соціальна робота 
з дітьми та молоддю – діяльність уповноважених органів, підприємств, 
організацій та установ, незалежно від їх підпорядкування і форми власності та 
окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов 
життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист 
їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та 
духовних потреб. Напрями соціальної роботи: 

- соціальне обслуговування – робота, спрямована на задоволення потреб, які 
виникають у процесі життєдіяльності дітей та молоді шляхом надання 
соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг; 

- соціальний супровід – робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, 
допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з 
метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їхнього 
соціального статусу; 

- соціальна профілактика – робота, спрямована на попередження 
аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді; 

-  соціальна реабілітація – робота, спрямована на відновлення морального, 
психічного і фізичного стану дітей та молоді, їхніх соціальних функцій, 
приведення соціальної поведінки у відповідність до загальновизнаних правил і 
норм. 

Закон України «Про соціальні послуги» визначає основні терміни: 
соціальний працівник – професійно підготовлений фахівець, що має необхідну 
кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги; соціальні 
послуги – різні види послуг, що надаються особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; складні життєві 
обставини – обставини, що об‘єктивно порушують нормальну життєдіяльність 
особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (малозабезпеченість, 
насильство, інвалідність тощо). 

 
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Чиж Ю.В., к.ю.н., старший викладач кафедри організації охорони громадського 
порядку ННІПФПГБВВ НАВС 

 
Зміни в суспільно-політичному житті країни, що продовжують відбуватися, 

зумовили формування нового ладу, і принципово нових підходів у сфері 
земельних відносин, порівняно з тими, що існували за колишніх радянських 
часів. Дієві механізми державного управління земельними ресурсами та 
регулювання земельних відносин до цього часу законодавством України ще не 
врегулюванні. Потрібно зазначити, що одним з елементів цього механізму є 
норми процесуального права. Процесуальні норми в механізмі реалізації права 
розглядаються як норми дії. В даному випадку для земельного законодавства 
характерним буде те, що в законодавчому акті, зокрема в Земельному кодексі 
України, містяться норми як матеріального, так і процесуального права. Проте 
зміст реалізації права на землю не можна обмежувати лише земельним 
процесом, тому правове регулювання земельних відносин здійснюється не лише 
земельно-процесуальними нормами, передбаченими Земельним кодексом 
України, але й процесуальними нормами, якими забезпечується діяльність 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціальних 
землевпорядних органів, органів державного нагляду і контролю та правосуддя.  

Зокрема, світовий досвід показує, що в процесі розвитку суспільних 
відносин, вдосконалення механізмів взаємного узгодження інтересів у різних 
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країнах, при безумовному збереженні докорінних прав приватної власності на 
землю та її оренди були вироблені певні процедури державного та громадського 
регулювання земельних відносин з метою врахування суспільних інтересів.  

Процедура надання земельної ділянки є довготривалою і її скорочення  
неможливе з об‘єктивних причин, оскільки законодавчо передбачено 
проходження всіх інстанцій. Так, відповідна районна державна адміністрація 
або сільська, селищна, міська рада зобов‘язана у місячний строк розглянути 
клопотання і дати згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки, 
який в свою чергу має погодитися з органом по земельних ресурсах, 
природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, органами 
архітектури та охорони культурної спадщини, а також одержати висновок 
державної землевпорядної експертизи щодо об‘єктів, які їй підлягають. Орган, 
якому передано проект відведення, у місячний строк у межах своїх 
повноважень приймає рішення про надання земельної ділянки. Відповідно, 
потрібно чітко дотримуватися строків і процедури розгляду заяв. Однак, 
частіше всього на практиці це відбувається по іншому, зокрема ми 
спостерігаємо затягування, починаючи з розгляду заяви до прийняття рішення, 
а це в свою чергу є порушенням прав громадян, їх обмеження. Відповідно до ст. 
56 Конституції України та Цивільного кодексу України, кожен має право на 
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Проте 
проблемні питання реалізації законодавчого забезпечення громадянами 
конституційних прав не оминуло сферу земельних відносин.  

Неврегульованість земельного законодавства свідчать про існування 
гострих проблем у цій сфері, які потребують негайного вирішення. Тому 
вважаємо, що поряд з іншими заходами слід вдосконалювати заходи та 
механізми до суб‘єктів відповідальності з урахуванням їх інтересів. 
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ  
СТОСОВНО МЕЖ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
 

Приймак А.О., старший прокурор відділу представництва інтересів громадян і 
держави в судах прокуратури міста Сімферополя 

 
Протягом 2012 обласними державними адміністраціями прийнято 

розпоряджень щодо зміни правового режиму використання земель природно-
заповідного фонду загальною площею 4,4 тис. га.  

З метою забезпечення конституційного права кожного на безпечне для 
життя і здоров'я довкілля, враховуючи, що більшість об‘єктів природно-
заповідного фонду не має винесених меж та правовстановлюючих документів, 
Верховною Радою України ще у 2010 році внесено зміни у ст. 7 Закону України 
«Про природно-заповідний фонд України» зазначивши, що до встановлення 
меж територій  та об'єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі 
визначаються відповідно до проектів створення територій та об'єктів природно-
заповідного фонду (далі - об‘єкт ПЗФ). Проте досі вказана норма права не надає 
можливості захистити землі природно-заповідного фонду від противоправних 
посягань.  

Дана стаття призначена висвітлити проблемні питання застосування 
вказаної статті при захисті земель природно-заповідного фонду у судовому 
порядку, які відповідно до ст. 150 Земельного кодексу України відносяться до 
особливо цінних земель та підлягають під особливою охороною. 

Так, з урахуванням положень ст. 7 Закону України «Про природно-
заповідний фонд України» для визначення меж земельних ділянок природно-
заповідного фонду за відсутності правовстановлюючих документів на такі 
земельні ділянки та винесення їх меж у натуру необхідно застосовувати проекти 
створення територій об‘єктів ПЗФ. 

Згідно з п.4.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 
17.05.2011  N 6 «Про деякі питання практики  розгляду справ у спорах,  що 
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виникають із земельних відносин» для правильного вирішення земельних 
спорів особливе значення  має  дослідження судом правового статусу і 
приналежності спірної земельної ділянки, підстави надання такої ділянки  та  її 
цільового  призначення,  наявності  на земельній ділянці об'єктів природно-
заповідного фонду, з урахуванням чого судом визначається відповідність  
вимогам закону умов договору щодо розпорядження земельною ділянкою, а 
також наявність  порушення порядку зміни цільового призначення землі, що 
тягне за собою наслідки, передбачені статтею 21 ЗК України. 

Тому в разі наявності судового спору з приводу знаходження земельної 
ділянки в межах об‘єкту ПЗФ, що істотно впливає на правовий режим 
використання земельної ділянки та суб‘єктів, що здійснюють розпорядження 
такою земельною ділянкою, суди призначають земельно-технічні експертизи. 

Нажаль подібні експертизи повертають з висновками про неможливість 
надати відповіді на поставленні питання, у зв‘язку з відсутністю даних з 
каталогом координат кутів повороту досліджуваних меж ділянок об‘єктів ПЗФ 
та актів (звітів) по виносу меж в натуру з закріпленими межовими знаками. 

Подібна ситуація мала місце, як приклад у господарських справах №5002-
2845-2012, №5002-28/5472-2011, №5002-28/844-2012 та в адміністративних 
справах №2а-12619/10/10/0170, №2а-6399/12/0170/25, №2а-14341/11/0170/26. 

За відсутності встановлення за результатами експертизи знаходження 
земельної ділянки у межах об‘єкту ПЗФ, суди відмовляють у задоволенні 
позовів, у зв‘язку з недоведеністю позовних вимог. 

У той же час з урахуванням положень  ст. ст. 43, 44 Земельного кодексу 
України, ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд» та судової 
практики Вищого господарського суду України (постанова від 28.02.2013 у 
справі №5002-2/8430-2012 та постанова від 20.03.2012 у справі №5002-
24/5067.1-2010), наявність у певної ділянки суші статусу земель природно-
заповідного фонду пов'язана з перебуванням на ній об'єкту природно-
заповідного фонду та зайняттям певної ділянки суші, а не з наявністю у 
організації, що здійснює управління об‘єктом ПЗФ як юридичної особи 
правовстановлюючих та правооформлюючих документів в розумінні розділу ІІІ 
Земельного кодексу України. 

Отже, з метою дійсного втілення у життя ст. 7 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» необхідно у законодавчому порядку 
визначити вимоги до проектів створення територій та об'єктів природно-
заповідного фонду, які передбачатимуть чітку прив‘язку меж територій до 
земельної ділянки на якій вони знаходяться, наприклад необхідним додатком 
визначити каталог координат території об‘єкту ПЗФ.  

 
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЩОДО НЕДОТРИМАННЯ  

УМОВИ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ТАЄМНИЦІ УСИНОВЛЕННЯ 
 

Косенко Н.П., помічник-консультант Народного депутата України на постійній 
основі 
Науковий керівник: д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права і 
процесу НАВС Тімуш І.С. 

 
Однією із найважливіших вимог закону, що спрямована на створення 

найбільш сприятливої сімейної обстановки для виховання усиновлених дітей, 
О.М.Кудрявцев називає таємницю усиновлення. Збереження таємниці 
усиновлення, названо в якості найважливішої умови усиновлення і 
Я.М.Шевченко. Зокрема вона зазначає, що збереження таємниці усиновлення 
необхідно для того, щою дитина могла в повній мірі відчути, що набута нею 
сім‘я є її рідною сім‘єю. Необережність та байдужість до інтересів дитини та 
усиновлювачів, втручання сторонніх осіб, може порушити ті, ще не зовсім міцні 
особисті зв‘язки, що виникли між усиновлювачами і дитиною. 

По суті, збереження таємниці усиновлення, полягає у попередженні 
розголошення усиновленій дитині того, що його вихователі, яких він визнає 
своїми батьками, фактично не пов‘язані з ним кровним спорідненням. Саме для 
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забезпечення таємниці усиновлення, законодавством передбачена можливість 
усиновлювачів, по-перше, бути записаними як батьки дитини, по-друге, змінити  
ім‘я (прізвище, власне ім‘я, по батькові), дату та місце народження 
усиновлюваної дитини. Крім того, законом встановлена, що особа має право на 
таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку 
дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, 
рішення суду про усиновлення. Дитина, яка усиновлена, має право на 
таємницю, в тому числі і від неї самої, факту усиновлення.  

В силу ст.227 СК України, усиновлювач має право приховувати факт 
усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї 
інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення 
дитиною повноліття. Усиновлювач має право приховати від дитини факт її 
усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її 
інтересам. Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові 
особи, при виявленні її згоди на усиновлення, зобов‘язані вживати заходів щодо 
забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини. Для забезпечення 
таємниці усиновлення суд, як правило, розглядає справу у закритому засіданні. 
Особи, яким у зв‘язку з виконанням службових обов‘язків доступна інформація 
щодо усиновлення (перебування осіб, які бажають усиновити дитину на обліку, 
пошук ними дитини для усиновлення, здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновленої дитини тощо), зобов‘язані не розголошувати її, зокрема і тоді, коли 
усиновлення для самої дитини не є таємним. Відомості про усиновлення 
видаються судом лише за згодою усиновлювачів, крім випадків, коли такі 
відомомсті необхідні правоохоронним органам, суду, у зв‘язку з цивільною чи 
кримінальною справою, яка є у їх провадженні. 

Враховуючи високу ступінь суспільної небезпечності, порушення таємниці 
усиновлення як діяння, здатного нанести величезної моральної травми дитині та 
її усиновлювачам, підірвати загальний уклад сім‘ї і призвести до інших 
несприятливих, а іноді і трагічних наслідків, законодавець встановив 
кримінальну відповідальність за розголошення таємниці усиновлення. 
Відповідно до ст.168 Кримінального кодексу України, розголошення таємниці 
усиновлення всупереч волі усиновлювача – карається штрафом до 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 
строк до 2-х років. Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником 
медичного закладу, яким відомості про усиновлення стали відомі по службі чи 
по роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки – карається штрафом до 
200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 
строк до 3- років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, на строк до 3-х 
років або без такого. Крім того, до кримінальної відповідальності за ст. 169 КК 
України можуть бути притягнуті особи, які здійснюють незаконну 
посередницьку діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення дитини. 
Вчинння такого кримінального правопорушення тягне за собою накладення 
штрафу в розмірі від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправних робіт на строк до 2-х років. 

В якості основного безпосереднього об‘єкта порушення таємниці 
усиновлення, підкреслено російськими науковцями, - виступають охоронювані 
законом інтереси сім‘ї та нормального формування і розвитку особистості 
дитини. В якості додаткових об‘єктів виступають, з одного боку, закріплене 
Конституцією право на недоторканість особи, що включає в себе право на 
сімейну таємницю, з другого – нормальна діяльність, яка відповідає закону 
організацій та установ, представники яких безпосередньо задіяні в процесі 
усиновлення або ж іншим чином володіють інформацією про даний факт. Під 
розголошенням таємниці усиновлення ними розуміється розкриття шляхом дії 
чи бездіяльності будь-кому (усиновленому, його дійсним батькам, родичам, 
знайомим тощо) конфіденційної інформації про усиновлення незалежно від 
форми повідомлення (усно чи письмово, очно чи із застосуванням засобів 
комунікації, анонімно чи із вказівкою свого прізвища і т.ін).  
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Таємниця усиновлення виступає однією із ключових умов здійснення 
усиновлення, оскільки покликана захищати права та законні інтереси не тільки 
усиновлених дітей, але й усиновлювачів. Тому, застосування саме кримінальної 
відповідальності, є виправданим, як з точки зору не лише правових, але й 
моральних наслідків, що можуть бути викликані порушенням правила про 
нерозголошення таємниці усиновлення.  

 
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ НА ВИЩУ ОСВІТУ ТА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД) 
 

Власенко С.Б., к.п.н., викладач кафедри психології та педагогіки ННІПП 
НАВС 

 
Проблема інвалідності – одна із найбільш актуальних соціально-

економічних та соціально-політичних проблем сучасної України, що вимагає 
уваги уряду та громадськості. Надзвичайної ваги набуває питання освіти та 
працевлаштування людей з обмеженнями життєдіяльності як спосіб їх 
інтеграції в суспільство, як механізм створення рівних можливостей інвалідам. 
Станом на початок 2012-2013 навчального року в Україні функціонувало 6 
шкіл-інтернатів для сліпих дітей та 19 – для дітей зі зниженим зором, в яких 
навчалися 3583 учні. Перед випускниками даних шкіл питання отримання 
конкурентоспроможної професії та самореалізації у трудовій діяльності постає 
надзвичайно гостро. Право інвалідів на отримання вищої освіти та на 
працевлаштування затверджене у Конституції України, Законах України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про зайнятість 
населення», Конвенції ООН «Про права інвалідів» та ін. 

Окремі психологічні аспекти питання післяшкільної освіти, трудової 
діяльності та життєвих планів осіб з глибокими зоровими порушеннями 
розкрито у роботах Т. Гребенюк, Г. Мустафаєва, Є. Синьової та ін. 

Питання працевлаштування та зайнятості осіб з обмеженнями 
життєдіяльності вивчали: В. Андрієнко, А. Бобровських, О. Вірич, К. Дубич, 
Ю. Куліков, В. Назаренко, В. Савченко, А. Січкар та ін. 

Таким чином, дотримання права інвалідів по зору на отримання вищої 
освіти та працевлаштування залишається актуальним питанням сьогодення, що 
вимагає безперервного вивчення та врахування в рівній мірі правових і 
психологічних сторін даної проблеми. 

Метою даної доповіді є розкриття основних проблемних моментів 
пов‘язаних з отриманням вищої освіти та подальшим працевлаштуванням осіб з 
глибокими зоровими порушеннями. 

Цілеспрямована підготовка сліпих осіб до самостійної трудової діяльності 
за кордоном розпочалася ще наприкінці ХІХ ст., зокрема як показує досвід 
Німеччини в кінці ХІХ ст. на території даної держави функціонували фабрики 
для сліпих, а починаючи з 1908 року для сліпих стали доступні такі види 
роботи: виготовлення корзин, виготовлення щіток та плетіння крісел, 
налаштування роялів. В період другої світової війни сліпі отримували професію 
молодшої медичної сестри, надавали пораненим психологічну допомогу. У 
повоєнні роки особи з глибокими зоровими вадами отримували професії 
стенографіста та телефоніста. Починаючи з 80-х років минулого століття, бесіди 
з психологом та психологічний супровід сприяли інвалідам у вирішенні 
питання вибору професії. З 2006 року освіта сліпих в Німеччині розширилася до 
20 професій, серед яких виділяють наступні напрями: професії в галузі науки та 
управління, в галузі роботи з металом, в галузі харчування та домогосподарства, 
робота в саду та робота руками. 

У роботі з особами, що мають глибокі вади зору, Україна все більше 
переймає досвід закордонних держав. 

Випускники шкіл-інтернатів для сліпих та слабозорих все більше прагнуть 
реалізувати свої права на отримання вищої освіти з метою подальшого 
професійного самоствердження та самореалізації. 
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До недавнього часу провідними установами, що здійснювали професійну 
реабілітацію інвалідів по зору в Україні були Українські товариства сліпих 
(УТОСи). Проте станом на сьогодні дані товариства переживають не найкращі 
часи, оскільки продукція, яку виготовляють робітники УТОСів, не може 
конкурувати з однотипною продукцією закордонного виробництва. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» усім підприємствам, установам та організаціям (з кількістю 
працюючих від 8 осіб) встановлено норматив зі створенням 4% робочих місця 
для працевлаштування інвалідів. Проте лише половина підприємств 
дотримуються встановленого показника. 

Окремим питанням є спеціальне обладнання робочого місця для незрячого 
спеціаліста яке повинно включати в себе адаптацію основного та додаткового 
обладнання, технічного оснащення та пристосування з урахуванням обмежених 
можливостей інваліда. 

У національному класифікаторі професій України виділено професію 
«секретар незрячого фахівця», основним завданням якого є максимальне 
сприяння професійному самовираженню незрячого спеціаліста. 

Таким чином, у законодавчих актах України передбачені усі можливості для 
отримання вищої освіти та подальшого працевлаштування осіб з глибокими 
порушеннями зору, проте реалізація даних положень на практиці породжує 
низку проблем: відсутність спеціального супроводу та організованої допомоги у 
навчанні незрячому студенту; занепад УТОСів, які до недавнього часу мали 
важливе значення для професійної реабілітації інвалідів по зору І та ІІ груп; 
недотримання багатьма підприємствами нормативів зі створення робочих місць 
для працевлаштування інвалідів; проблеми при обладнанні робочого місця та 
організації надомної роботи; низька оплата праці секретаря незрячого фахівця 
та ін. Саме тому проблема дотримання прав інвалідів по зору в Україні на вищу 
освіту та працевлаштування потребує постійного вдосконалення на мікро-, 
мезо- і макрорівнях та запозичення досвіду європейських країн. 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ, СВОБОД  

ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ 
 

Лінік Є.П., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
Проблема біженців на сьогодні актуальна для всіх країн світу, не є винятком 

і Україна. Із здобуттям незалежності ми почала будувати демократичну правову 
державу, в центрі якої постає людина з її правами та свободами. Відповідно до 
Конституції України людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов‘язком 
держави. Одним із способів забезпечення виконання цього обов‘язку держави є 
судовий захист. 

Конституція України стосовно особи, права і свободи якої забезпечуються 
судовим захистом, вживає термін «кожен», що підкреслює не персоніфікований 
характер судового захисту, відсутність будь-яких формалізованих обмежень на 
використання даного способу захисту прав, свобод та законних інтересів. Суди 
виносять рішення від імені держави, і держава забезпечує їх виконання, вони є 
обов‘язковими для усіх суб‘єктів права, і в цьому проявляється сила судів як 
державної гілки влади. При цьому право на судовий захист гарантується не 
тільки громадянам України, але й іноземцям, апатридам, а також біженцям. 

Проблеми права на судовий захист та умови його реалізації були предметом 
дослідження таких науковців як В.П.Грибанов, П.Ф.Елисейкін, 
Е.А.Мотовиловкер та інші. Серед останніх робіт присвячених проблемі 
судового захисту слід зазначити роботи Г.П.Тимченко, Ж.Л.Чорна, 
О.І.Антонюк та інші. Незважаючи на таку увагу науковців до проблематики 
сутність права біженців на судовий захист так і не було визначено однозначно, 
а комплексні дослідження виконанні в умовах оновленого законодавства 
відсутні. 
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Судовому захисту підлягають усі без винятку права, свободи та законні 
інтереси, що належать біженцям на підставі прямої вказівки Конституції, 
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» та інших нормативно-правових актів, у тому числі й 
міжнародних договорів та угод, так і ті, що не мають нормативного закріплення 
(але не такі, що не суперечать закону). Закріплене законом право на судовий 
захист, що має вищу юридичну силу, є безпосередньо діючим незалежно від 
наявності процедури його реалізації. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права зобов‘язує державу 
забезпечити кожній особі, права і свободи якої порушено, ефективний правовий 
захист, навіть якщо це порушення було скоєне офіційними особами. З цього 
приводу Конституційний Суд України у низці постанов передбачив можливість 
оскарження в суді рішень та дій (бездіяльності) будь-яких органів державної 
влади, в тому числі самих судів. Права, які порушені судом не можуть бути 
вилучені з числа об‘єктів судового захисту. Принципового значення набуває 
правова позиція Конституційного Суду, яка полягала в затвердженні того, що 
право на судовий захист передбачає право на охорону прав законних інтересів 
не тільки від свавілля законодавчої та виконавчої влади, але й від помилкових 
рішень суду. 

Право на судовий захист відноситься до числа тих, які не підлягають 
обмеженню, а обмеження цього права в жодному разі не може бути обумовлено 
необхідністю досягнення визнаних Конституцією цілей: захисту основ 
конституційного ладу, моральності, здоров‘я, прав і законних інтересів інших 
осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави. 

Право на справедливий судовий розгляд був би ілюзорним у випадку, якщо 
внутрішня правова система держави дозволить остаточному рішенню суду 
залишися невиконаним на шкоду однієї із сторін. 

Незважаючи на різноманіття способів захисту прав: визнання права, 
відновлення положення, яке існувало до порушення права; визнання недійсним 
акту державного органу або органу місцевого самоврядування; відшкодування 
збитків; компенсація моральної шкоди; незастосування судом акту державного 
органу або органу місцевого самоврядування, який суперечить закону, – 
реалізація біженцями права на судовий захист має ряд проблем, які підлягають 
вирішенню і не лише на законодавчому рівні, а й на практиці. 

 
ВІТЧИЗНЯНІ НОРМАТИВНІ ТА ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ,  

ЯК ОСНОВА ЗАПОБІГАННЯ ФІЗИЧНОМУ НАСИЛЬСТВУ  
ЩОДО ДІТЕЙ В СІМ’Ї ТА ЇХ НАУКОВО-ПРАВОВА ОЦІНКА 

 
Беспаль О.Л., викладач кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП 
НАВС  

 
Питання захисту дітей від фізичного насильства у всі часи розвитку людства 

носило різну правову оцінку. На сьогоднішній день до такого насильства у всіх 
країнах світу ставляться однозначно – це злочини, які не знають територіальних 
меж і вчиняються у всіх країнах світу, і Україна – не виключення. Тому, щоб 
зрозуміти наскільки ефективно в нашій державі здійснюється боротьба з таким 
негативним явищем – необхідно здійснити короткий аналіз нормативних та 
програмних документів, які звертають увагу на захист дітей від фізичного 
насильства. 

Конституція України є основою законодавства України з попередження 
фізичного насильства, що посягає на життя і здоров'я неповнолітніх (зокрема, 
це статті 3, 27, 28, 51 та 52). Так, ст. 28 Конституції України закріплює право 
кожної особи, у тому числі дитини, на повагу до її гідності. Ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її 
гідність, поводженню чи покаранню. Стаття 52 передбачає, що будь-яке 
насильство над дитиною переслідується законом. 

Закон України «Про охорону дитинства» - це спеціальний нормативно-
правовий акт, який захищає права дітей та протидіє всім формам насильства 
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щодо них. Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний 
загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини 
на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток 
встановлює основні засади державної політики у цій сфері. 

Стаття 10 даного Закону закріплює право на захист дитини від усіх форм 
насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею у тому числі з 
боку батьків або осіб, які їх замінюють. 

Закон України «Про попередження насильства в сім‘ї» визначає правові і 
організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи та установи, на 
які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї. В 
даному Законі чи не вперше на законодавчому рівні дано визначення 
«фізичного насильства», під яким розуміється умисне нанесення одним членом 
сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або 
призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного  
здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності. 

План заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на 
період до 2015 року, яким покладено на Міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим,  обласні, 
Київську та Севастопольську міські державні адміністрації вчинення 
конкретних заходів, спрямованих на подолання насильства та забезпечення 
виконання цього плану заходів. Зокрема, даний План передбачає розроблення 
програми факультативних курсів, курсів за вибором, спецкурсів з питань 
запобігання насильству в сім'ї; навчальних програм з питань запобігання  
насильству в сім'ї для  соціальних  працівників та інших спеціалістів, які 
надають соціальні послуги. Забезпечити інформування населення через засоби 
масової інформації про правові основи запобігання та протидії насильству в 
сім'ї і види допомоги особам, які потерпають від насильства в сім'ї. 

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року має на меті об'єднати 
в єдину систему зусилля держави щодо захисту прав дітей, забезпечення  
оптимального  функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні 
відповідно до вимог Конвенції ООН про  права дитини та з урахуванням цілей 
розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії 
Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної 
Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей». Зокрема, в п.1.1. передбачено 
створення умов для народження здорової дитини, збереження  здоров'я  кожної 
дитини  протягом усього періоду дитинства 

Інструкція щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних 
за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб 
у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та 
відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 
попередження насильства в сім'ї визначає порядок структурними підрозділами, 
відповідальними за реалізацію державної політики щодо попередження 
насильства в сім'ї, службами у справах дітей, центрами соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді та відповідними підрозділами органів внутрішніх справ 
заходів щодо попередження насильства в сім'ї і механізм їх взаємодії при 
здійсненні таких заходів. 

Отже, можна зробити висновок, що хоча у вище наведених нормативних та 
програмних документах і достатньо уваги приділено запобіганню насильства в 
сім‘ї, проте, вони носять загальний характер. Тобто спеціальній правовій 
охороні найменш захищеної категорії потерпілих осіб (дітям), мало приділено 
уваги. Оскільки через недосконалість законодавства потерпілі особи не зможуть 
вчасно отримати відповідної допомоги, а винні особи – не будуть нести 
належної відповідальності. Тому, вкрай гостро постає питання необхідності 
оптимізації і подальшого вдосконалення, в тому числі й на законодавчому рівні, 
заходів щодо боротьби з фізичним насильством щодо неповнолітніх. 
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УДК 347.426.6 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЕЗ  ВИНИ ЗА ШКОДУ,  
ЗАВДАНУ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА НЕ УСВІДОМЛЮВАЛА 

ЗНАЧЕННЯ СВОЇХ ДІЙ ТА(АБО) НЕ МОГЛА КЕРУВАТИ НИМИ 
 

Нємцева А.О., аспірант кафедри цивільного права і процесу НАВС, 
консультант Інституту законодавства Верховної Ради України. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і 
процесу НАВС Мироненко В.П. 

 
Відповідно до ст. 1186 ЦК України дієздатна фізична особа, яка завдала 

шкоди в такому стані, коли не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не 
могла керувати ними, не відповідає за завдану шкоду. Наприклад, фізична особа 
була в стані шоку, сильного душевного хвилювання, раптово втратила 
свідомість тощо. Така особа не нестиме відповідальності за завдану шкоду, 
оскільки в її діях відсутня вина.  

Доказом відсутності вини є висновок судово-психіатричної експертизи, в 
якому чітко повинна бути сформульована відповідь на питання: чи міг 
дієздатний заподіювач шкоди в момент її заподіяння усвідомлювати значення 
своїх дій та керувати ними. 

 У разі підтвердження факту відсутності усвідомлення своєї поведінки 
(вини), суд звільняє особу від відповідальності за завдану шкоду. 

Однак особа не звільняється від відповідальності, якщо вона сама себе 
призвела до такого стану вживанням алкоголю, наркотичних чи токсичних 
речовин. За таких обставин вона буде нести відповідальність за завдану іншим 
особам шкоду на загальних підставах. 

Разом з тим, захищаючи насамперед інтереси потерпілого, суд, враховуючи 
матеріальне становище потерпілого, а також заподіювача шкоди, може 
постановити рішення про відшкодування шкоди особою, яка не усвідомлювала 
значення своїх дій, частково або в повному обсязі (ч. 1 ст. 1186 ЦК України). 

Слід також зауважити, що не звільняється від відповідальності особа, яка 
перебувала в стані, коли не усвідомлювала значення своїх дій якщо вона є 
володільцем джерела підвищеної небезпеки. 

На практиці трапляються випадки завдання шкоди особою, яка не 
усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними внаслідок 
психічного розладу або недоумства, проте не визнана в судовому порядку 
недієздатною. 

Наявність психічного розладу або недоумства свідчить про відсутність в 
діях такої особи вини, а отже, і про неможливість покладення на неї 
відповідальності. 

Тому, посилаючись на Закон України «Про психіатричну допомогу», а 
також відповідно до ч. 2 ст. 1186 ЦК України, суду надано право постановити 
рішення про відшкодування шкоди, завданої такою особою, її чоловіком 
(дружиною), батьками, повнолітніми дітьми. Але відповідальність зазначених 
осіб наставатиме тільки за умов: по-перше, ці особи є повнолітніми, 
дієздатними та працездатними (остання є обов‘язковою), оскільки для 
відшкодування шкоди необхідна наявність певного майна, доходу; по-друге, 
проживали разом з цією особою (мабуть слід наголосити, що постійно); по-
третє, знали про її психічний розлад чи недоумство.  

Шкода, завдана недієздатною особою, відшкодовується опікуном або 
закладом, який зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, якщо вони не доведуть, 
що шкода була завдана не з їх вини. Вина опікуна чи закладу полягає в тому, що 
вони не здійснювали належний нагляд за недієздатною особою. 

Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду, завдану недієздатною особою, не 
припиняється в разі поновлення її цивільної дієздатності. 

На інших осіб, які хоча б тимчасово наглядали за недієздатною особою 
(домашня робітниця, нянька, сусіди), відповідальність не може бути покладена. 
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За рішенням суду відшкодування шкоди може бути здійснено (повністю або 
частково) і за рахунок майна недієздатної особи, якщо опікун помер або його 
майна недостатньо для відшкодування шкоди. 

Шкода, завдана фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, 
відшкодовується нею на загальних підставах. 

Шкода може бути заподіяна і особою, яка на момент заподіяння шкоди, 
перебувала в такому стані, що не розуміла значення своїх дій та (або) або не 
могла керувати ними. Цей стан може бути викликаний будь-якими причинами 
(медикаментозним чи іншим отруєнням, психічною або іншою хворобою, 
сп'янінням тощо). За загальним правилом така шкода не відшкодовується, 
оскільки особа не контролювала свої дії. Виняток становлять випадки, коли 
така особа внаслідок зловживання спиртними напоями, наркотичними чи 
психотропними речовинами привела себе в такий стан, що перестала розуміти 
значення своїх дій. За таких обставин заподіювачі шкоди, навіть якщо вони не 
розуміли значення своїх дій, відповідають за заподіяну шкоду на загальних 
підставах. 

Водночас, як свідчить практика, бувають випадки, коли особи, які хворіють 
на психічні захворювання і не розуміють значення своїх дій, не визнаються 
недієздатними. Тобто з формальних причин у них відсутні опікуни, вони не 
перебувають під наглядом медичної установи, які б могли контролювати їх 
поведінку і нести цивільну відповідальність за заподіяну такими особами 
шкоду. 

Тому законодавець з метою захисту інтересів потерпілої особи і з метою 
посилення нагляду за такими хворими передбачив, що з урахуванням 
матеріального становища потерпілого та особи, яка завдала шкоди, конкретних 
обставин справи (наприклад, поведінки чоловіка (дружини), батьків, сина чи 
дочки, якщо вони проживали разом з цією особою, знали про її психічний 
розлад або недоумство, але не здійснювали належного догляду за нею і не 
вживали заходів щодо запобігання шкоді) суд може постановити рішення про 
відшкодування шкоди частково або в повному обсязі за рахунок майна цих осіб 
або безпосередньо заподіювача шкоди. 

Отже, розглянувши питання щодо відповідальності за шкоду завданою 
особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати 
ними, можна зробити висновок, що така особа не може бути суб‘єктом 
цивільно-правової відповідальності, оскільки в її діях (бездіяльності) відсутня 
вина.  

Проте, особа буде нести відповідальність у випадках, коли є  володільцем 
джерела підвищеної небезпеки або довела себе до такого стану вживанням 
спиртних напоїв, наркотичних засобів, токсичних речовин, тощо. 

У разі, якщо особа страждає на психічні розлади, але не визнана в судовому 
порядку недієздатною, суб‘єктом відповідальності будуть особи, які зобов‘язані 
були клопотати в суді про визнання її недієздатною і фактично виконували 
обов‘язки опікуна.   

 
ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ  

ЗА ГРУПОВИМ ПОЗОВОМ 
 

Миколаєць В.А., ад‘юнкт кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і 
процесу НАВС Чурпіта Г.В. 

 
Відповідно до ч. 1 ст. 26 ЦПК України у справах позовного провадження 

особами, які беруть участь у справах, є сторони, треті особи, представники 
сторін та третіх осіб. Крім того ч. 3 ст. 26 ЦПК України містить правову норму, 
відповідно до якої у справах можуть також брати участь органи та особи, яким 
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.  

Щодо осіб, які безпосередньо беруть участь у процесі з метою вирішення 
цивільно-правового спору, то, перш за все, необхідно вести мову про сторін, 
адже саме сторони є основними суб‘єктами позовного провадження. Законом до 
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сторін віднесено позивача та відповідача, якими можуть бути фізичні та 
юридичні особи, а також держава.  

Позивачем є особа, на захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, 
свобод та інтересів якої відкривається провадження у справі. Інтерес позивача у 
справі носить матеріально-правовий характер, оскільки він безумовно 
заінтересований в позитивному вирішенні спору на його користь, що принесе 
йому певне благо, а це, в свою чергу, спонукає позивача до певних 
процесуальних дій для досягнення процесуальної мети – ухвалення судом 
рішення про задоволення позову. 

У справах за груповим позовом на стороні позивача виступає, так звана, 
множинність осіб, заінтересованих у вирішенні спору.  Кількість групи може 
бути різною, але завжди визначеною.  Встановлення всієї кількості групи не є 
необхідною умовою для пред‘явлення позову до суду, вона може бути 
визначена на стадії провадження у справі до судового розгляду або під час 
судового розгляду до моменту ухвалення рішення суду. 

Цивільне процесуальне законодавство України не обмежує кола осіб, які 
можуть брати участь у справі за груповим позовом. Водночас, законодавство 
деяких держав визначає мінімальну кількість осіб, яка є необхідною для 
пред‘явлення групового позову. Так, відповідно ч. 2 ст. 225.10 Арбітражного 
процесуального кодексу Російської Федерації до позову юридичної чи фізичної 
особи, яка є суб‘єктом спірних правовідносин, має приєднатись не менш як 
п‘ять осіб на момент пред‘явлення позову до суду. Представницький позов в 
Англії може бути пред‘явлений на захист двох або більше осіб, які виступають 
на стороні позивача чи відповідача. В США груповий позов може 
пред‘являтись на захист майнових інтересів більше 2 осіб. Груповий позов в 
Австралії подається для здійснення захисту не менш як семи осіб тощо. 

Поряд з позивачем, другою стороною позовного провадження є відповідач – 
особа, яка на думку позивача порушує,  не визнає або оспорює його права, 
свободи чи інтереси, і,  у зв‘язку із цим, притягається до участі у цивільній 
справі для відповіді за пред‘явленими вимогами.   

Матеріально-правовий інтерес відповідача виявляється в ухваленні судового 
рішення на його користь, що підтвердить відсутність будь-яких правових 
обов‘язків перед позивачем. Це, у свою чергу, спонукає його до відповідних дій, 
спрямованих на доведення заперечень проти позову або у створенні перешкод 
для ухвалення судом рішення про задоволення позову. 

Відповідачем у справах за груповим позовом може бути будь-яка фізична 
або юридична особа, а також держава, яка імовірно своїми діями чи 
бездіяльністю завдала шкоду позивачу. При цьому, таке порушення прав 
позивача є лише припущенням, яке повинно бути доведено перед судом. 

І хоча ми розглядаємо груповий позов лише як множинність осіб на боці 
позивача, на стороні відповідача множинність осіб також можлива, проте 
кількість таких випадків доволі незначна. У разі множинності осіб на боці 
відповідача буде мати місце пасивна процесуальна співучасть (ч. 1 ст. 32 ЦПК 
України). 

Однією з ознак позовного провадження є наявність спеціальних суб‘єктів – 
третіх осіб як з самостійними, так і без самостійних вимог щодо предмета спору 
між сторонами. Інтерес третіх осіб має як матеріальний, так і процесуальний 
характер. Матеріальна заінтересованість третіх осіб полягає у тому, що 
рішення, ухвалене з приводу спору між сторонами, може порушити матеріальні 
права третьої особи, а також стати підставою пред‘явлення до третьої особи 
регресного позову. Щодо процесуальної заінтересованості третіх осіб, то вона 
виявляється у недопущенні ухвалення для них несприятливого рішення.  

Участь третіх осіб у розгляді справ позовного провадження за груповим 
позовом не відрізняється особливостями правового регулювання, яке 
здійснюється на підставі загальних норм ЦПК України, що визначають 
правовий статус зазначених суб‘єктів цивільних процесуальних правовідносин. 

Процесуальні дії імені сторін та третіх осіб у справах за груповим позовом 
можуть вчиняти їхні представники. У справах за груповим позовом 
представником групи позивачів може бути один із співучасників, якому інші 
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співучасники доручили вести справу у суді, якщо він має повну цивільну 
процесуальну дієздатність (ч. 3 ст. 32 ЦПК України). 

Від процесуального представництва у справах за груповим позовом слід 
відрізняти захист прав, свобод та інтересів осіб, які беруть участь у справі, 
органами та особами, яким законом надано таке право. Відповідно до ч. 1, 2  ст. 
45 ЦПК України такими органами та особами є: Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, окремі фізичні та юридичні особи. Зокрема, 
відповідно до ч. 1, 2 ст. 45 ЦПК України, п. 6 ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 36-1 Закону 
України «Про прокуратуру», прокурор має право звертатися до суду із 
позовною заявою про захист прав і законних інтересів особи, невизначеного 
кола осіб, яку можна вважати одним із різновидів групового позову.  

Таким чином, аналіз процесуального статусу осіб, які беруть участь у 
справах за груповим позовом, дає підстави стверджувати: особливість 
суб‘єктного складу таких справ виявляється у множинності осіб на боці 
позивача. При цьому представництво інтересів групи позивачів здійснюється, 
як правило, одним із співпозивачів або прокурором. 

 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОНИ ПРАВА 

НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ 
 
Гарарук І.В., здобувач кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н, с.н.с, доцент кафедри цивільного права і процесу 
НАВС Кагадій М.І. 
 

Порівняно з іншими об'єктами інтелектуальної власності охорона 
комерційної таємниці має свої особливості, що дістають вияв в її 
безстроковості, універсальності об'єкта, спрощеній процедурі набуття та 
збереження прав на таємницю. 

Охорона комерційної таємниці не обмежується будь-яким строком, тобто 
права інтелектуальної власності на таємницю є чинними протягом усього 
періоду існування сукупності ознак комерційної таємниці. Тому, на відміну від 
режиму охорони об'єктів патентного права, що є чинним-протягом строку дії 
патенту, комерційна таємниця охороняється протягом усього періоду, коли 
інформація зберігає свою секретність, має комерційну цінність та є невідомою 
іншим особам. У зв'язку з наведеним слід визнати більш вдалою систему 
охорони організаційних, виробничих та інших рішень у формі комерційної 
таємниці, ніж забезпечення їх охорони у формі патентування. При отриманні 
патенту особа має розкрити сутність свого результату технічної творчості 
іншим членам суспільства, взамін цього вона отримує виключне, монопольне 
право на використання свого рішення, що посвідчується патентом. Після 
закінчення строку патенту будь-яка особа вправі використовувати технічне 
рішення без згоди колишнього патентовласника та без виплати йому 
винагороди. У випадку охорони технічного рішення у вигляді комерційної 
таємниці виключне право на її використання має лише володілець такої 
таємниці протягом строку збереження відомостей про сутність результату своєї 
творчості у таємниці. Цей строк може значно перевищувати строк дії патенту. 
Тому за наявності фактичної можливості збереження у таємниці результату 
технічної творчості обрання форми її охорони у вигляді комерційної таємниці 
може бути більш привабливим для товаровиробника порівняно з можливістю 
його патентування. 

У світі склалася поширена практика охорони у вигляді комерційної 
таємниці; як правило, рецептури та технології виготовлення напоїв, лікарських 
засобів тощо. Слід підкреслити, що охорона технічних рішень у вигляді 
комерційної таємниці є одним з найбільш давніх способів охорони результатів 
інтелектуальної діяльності. Секрети виготовлення зброї, керамічного посуду, 
фарб та барвників у давні часи зберігалися у суровій таємниці та передавалися з 
покоління в покоління. Тому багато з давніх методів ремісництва залишилися 
втраченими для нащадків. 
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Комерційна таємниця є універсальним об'єктом інтелектуальної власності, 
що охоплює будь-які відомості виробничого, технологічного, організаційного 
та іншого характеру, що використовуються у діяльності товаровиробників. На 
відміну від об'єктів патентного права, такі відомості не обов'язково повинні 
бути результатом творчої діяльності особи. Проте у вигляді комерційної 
таємниці можуть охоронятися патентоздатні винаходи чи корисні моделі, 
інформацію про які автор не бажає оприлюднювати невизначеному колу осіб 
шляхом патентування. 

Правова охорона комерційної таємниці є більш спрощеною порівняно з 
процедурою набуття прав на об'єкти промислової власності. Законодавство не 
вимагає здійснення патентування чи державної реєстрації прав на таємницю. 
Достатньо прийняття рішення особою, що володіє комерційно цінною 
інформацією про збереження у вигляді комерційної таємниці та вжиття нею 
заходів щодо додержання режиму її секретності. Право на комерційну 
таємницю також не потребує засвідчення свідоцтвом, патентом чи іншим 
правоохоронним документом. Достатньо лише факту збереження інформації в 
секретності та наявності її комерційної цінності. 

Частина 2 ст. ЦК України визначає, що комерційною таємницею можуть 
бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та 
іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути 
віднесені до комерційної таємниці. Наразі перелік відомостей, що не можуть 
охоронятися як комерційна таємниця, закріплений не у законі, а у постанові 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік 
відомостей, що не становлять комерційної таємниці». Відповідно до її змісту 
комерційну таємницю не можуть становити: 

- установчі документи, документи, що дозволяють займатися 
підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; 

- інформація за всіма встановленими формами державної звітності; 
- дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших 

обов'язкових платежів; 
- відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату, а 

також наявність вільних робочих місць; 
- документи про сплату податків і обов'язкових платежів; 
-- інформація про забруднення навколишнього природного середовища, 

недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди 
здоров'ю, а також про інші порушення законодавства України та розміри 
заподіяних при цьому збитків; 

- документи про платоспроможність; 
- відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих 

підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються 
підприємницькою діяльністю; 

- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають 
оголошенню. 

Будь-яка інша інформація технічного, виробничого, організаційного чи 
іншого характеру, що зберігається у таємниці та становить чи потенційно 
здатна становити комерційну цінність, може вважатися комерційною 
таємницею. 

Комерційна таємниця тісно пов'язана з такими видами інформації, як 
«конфіденційна інформація» та «ноу-хау». 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про інформацію» за режимом доступу 
інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим 
доступом. У свою чергу, інформація з обмеженим доступом за своїм правовим 
режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація 
являє собою відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або 
розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх 
бажанням відповідно до передбачених ними умов. До таємної інформації 
належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу 
передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, 
суспільству і державі. 
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До конфіденційної інформації, що є власністю держави, не можуть бути 
віднесені відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів 
побуту; 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 та 
інші відомості, визначені у ст. 30 Закону України «Про інформацію». 

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, 
ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, 
одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, 
ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не 
порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим 
доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та 
встановлюють для неї систему (способи) захисту. 

Отже, поняття конфіденційної інформації є ширшим порівняно з поняттям 
комерційної таємниці. Конфіденційною інформацією можуть бути будь-які 
відомості, розголошення яких може завдати шкоди особі, державі або 
суспільству. Це не обов'язково мають бути відомості, що становлять комерційну 
цінність. Крім того, суб'єктом права на конфіденційну інформацію можуть бути 
як фізичні і юридичні особи, так і держава та інші публічно-правові утворення. 

Поняття «ноу-хау» тлумачиться законодавством України неоднозначно. У 
Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій»' ноу-хау визначається інформація, отримана завдяки досвіду та 
випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день 
укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та 
корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, 
тобто описаною досить вичерпно, щоб можна було перевірити її відповідність 
критеріям не загальновідомості та істотності. 

Податковий кодекс України закріплює достатньо широке розуміння ноу-хау 
як інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду. Закон 
України «Про інвестиційну діяльність»1 визначає ноу-хау як сукупність 
технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді 
технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для 
організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих. 

У сфері юридичної науки також відсутній єдиний підхід щодо розуміння 
ноу-хау. У більшості випадків під ноу-хау розуміють як технічні, комерційні, 
фінансові або іншого роду навики, знання та досвід, що використовується при 
здійсненні підприємницької діяльності. У цьому аспекті слід підтримати 
позицію науковців, які обґрунтовують самостійність комерційної таємниці та 
ноу-хау, різницю в їх змісті та істотних ознаках, та потребу у формуванні 
окремих режимів їх правової охорони. 

 
ЦИВІЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІПОТЕЧНИХ УСТАНОВ 

 
Колосінський І.А., здобувач кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права і 
процесу НАВС Братель О.Г. 

 
Одним із елементів цивільних правовідносин є суб‘єктивні цивільні 

обов‘язки їх учасників. Традиційно суб‘єктивний цивільний обов‘язок 
визначається як міра, або вид і міра, належної поведінки учасника цивільних 
правовідносин. У науці цивільного права виділяють обов‘язки активного і 
пасивного типу.  

Прикладами нечисленних обов‘язків спеціалізованих іпотечних установ 
(далі – СІУ) активного типу можуть слугувати обов‘язок відшкодувати 
власникам структурованих іпотечних облігацій (далі – облігації) номінальну 
вартість облігацій та грошового доходу в порядку, визначеному Законом 
України «Про іпотечні облігації» (далі – Закон) та проспектом емісії таких 
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облігацій (ч. 1 ст. 3 Закону), а також обов‘язок відшкодувати управителю всі 
витрати, пов‘язані з проведенням процедури звернення стягнення, у випадку 
виконання СІУ в повному обсязі зобов'язань за облігаціями після прийняття 
рішення про звернення стягнення на іпотечне покриття і до його продажу або 
передачі іншій особі(ч. 2 ст. 11 Закону).  

В цілому законодавство передбачило досить малу кількість активних 
обов‘язків СІУ. Це можна пояснити застосуванням норми цивільного права про 
покладання виконання зобов‘язання на третю особу. Такими третіми особами, 
передбаченими Законом, є обслуговуюча установа та управитель іпотечного 
покриття облігацій (далі – управитель). Саме на обслуговуючу установу 
покладено виконання таких основних обов‘язків СІУ, що має статус кредитора 
у відносинах із боржниками за договорами про іпотечний кредит, як приймання 
від боржників платежів та виконання обов‘язків іпотекодержателя за 
іпотечними договорами (п. 1 та п. 6 ч. 1 ст. 9 Закону). На управителя покладено 
виконання таких основних обов‘язків СІУ, що має статус боржника у 
відносинах із кредиторами за облігаціями, як розподіл грошових доходів, 
отриманих від боржників за договорами про іпотечний кредит, між власниками 
облігацій (п. 5 ч. 1 ст. 22 Закону). 

На управителя також покладено виконання тих зобов‘язань, які виконувала 
б СІУ якби особисто виконувала зобов'язання емітента облігацій. Вони 
випливають із договорів, які управитель повинен укласти згідно Закону, а саме: 
договір на депозитарне обслуговування із депозитарієм (ч. 8 ст. 4), договір про 
обслуговування іпотечних активів із обслуговуючою установою (ч. 3 ст. 9), 
договір про проведення перевірки іпотечного покриття із (аудиторською 
фірмою) аудитором (ч. 7 ст. 19). 

Прикладами обов‘язків СІУ пасивного типу є заборона на розпорядження 
іпотечним покриттям в інший спосіб, крім вчинення дій, спрямованих на 
виконання зобов'язань за відповідним випуском облігацій, на відчуження, 
передачу у заставу або іншим чином обтяження іпотечних та інших активів, 
включених до складу іпотечного покриття, якщо тільки стосовно відповідних 
іпотечних активів не прийняте рішення про їх заміну відповідно до цього 
закону (ч. 6 ст. 8 Закону). 

Разом з поняттям обов'язку сучасні правові системи і цивілістична наука 
отримали від римського права і класифікацію підстав виникнення обов'язків. 
Аналіз визначеного Законом виключного виду діяльності СІУ дає можливість 
прийти до висновку про обмеження ним підстав виникнення їх цивільних прав 
та обов‘язків. Крім цього, закон містить обов‘язок СІУ укласти лише такі 
договори: договір про управління іпотечним покриттям з управителем 
іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій (ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 
22) та договір про управління іпотечним покриттям з новим управителем у разі 
прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – управителя, (ч. 2 ст. 23). З 
цього випливає висновок про недоцільність набуття СІУ недоговірних 
правомірних зобов‘язань, у тому числі публічно обіцяти винагороду (як за 
результатами конкурсу, так і без оголошення конкурсу), вчиняти дії в майнових 
інтересах іншої особи без її доручення. 

Законом передбачена застава іпотечного покриття облігацій та чітко 
визначено основні її субінститути, що містяться в ЦК України та в Законі 
України «Про заставу», а саме: предмет застави (п. 5 ч. 1 ст. 1), підстава 
виникнення застави (ч. 1 ст. 8 ), зобов‘язання, яке забезпечене заставою 
іпотечного покриття (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8), заміна предмету застави (ч. 2 ст. 19, ч. 
1 ст. 8), наступна застава (ч. 1 ст. 8), звернення стягнення на предмет застави (п. 
2 ч. 4 ст. 26), реалізації предмета застави (п. 2 ч. 4 ст. 26), припинення права 
застави (ч. 1 ст.12).У випадку із власниками облігацій знаходить своє повне 
підтвердження висловлена в юридичній літературі думка про привілейоване 
становище окремих учасників цивільного обороту. Це відбувається тому, що 
права та охоронювані законом інтереси власників облігацій захищено більш 
надійно ніж інших кредиторів СІУ, чому сприяє застава іпотечного покриття 
облігацій. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, 
ЗАВДАНОЇ ДИКИМИ ТВАРИНАМИ 

 
Крушельницька Г.Л., ад‘юнкт кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права і 
процесу НАВС Пилипенко С. А.  

 
У зв‘язку із збільшенням кількості диких тварин, що знаходяться у 

власності громадян і юридичних осіб, почастішали випадки заподіяння ними 
шкоди життю, здоров‘ю та майну громадян, а також зросла кількість позовів до 
суду про відшкодування шкоди, завданої тваринами. Тому актуальним є 
питання про відповідальність за шкоду, завдану тваринами, які законодавством 
України віднесені до джерел підвищеної небезпеки.  

У площині цієї проблеми лежить питання про захист прав потерпілих, яким 
було завдано шкоди дикими тваринами, що утримуються особами, яким вони 
належать на певній правовій підставі або знаходяться у стані природної волі. 

Так, відповідно до ст. 1187 ЦК України одним із видів діяльності, що 
становить джерело підвищеної небезпеки є діяльність, пов‘язана з утриманням 
диких звірів, службових собак, собак бійцівських порід, що створює підвищену 
небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. Шкода, завдана 
джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній 
правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди 
тощо) володіє об‘єктом, утримання якого створює підвищену небезпеку. 
Водночас, ЦК України не роз‘яснює, у чому полягає діяльність з утримання 
перерахованих видів тварин, та чи передбачено можливість відшкодування 
шкоди, завданої дикими тваринами, що знаходяться у стані природної волі. 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ здійснив узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ 
про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки у 2010-
2011 роках, у якому звернув увагу на те, що дикі звірі є джерелом підвищеної 
небезпеки лише за умови їх перебування у володінні людини  Відмовляючи у 
задоволенні позовних вимог з відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 
завданої дикими тваринами, які перебувають у стані природної волі, суди 
виходять із положень ст.ст. 1166, 1167 ЦК України, відповідно до яких дикі 
тварини, що перебувають у стані природної волі, належать до природних 
ресурсів загальнодержавного значення та в межах території України є 
об‘єктами права власності українського народу, від імені якого права власника 
диких тварин здійснюють органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених Конституцією України.  

Водночас, суди не вказують, чи може особа, майну якої було завдано шкоду 
дикими тваринами у такому випадку звернутися до суду із позовом про 
відшкодування шкоди до органу місцевого самоврядування чи органу 
державної влади, що здійснюють право власності на тварин від імені 
Українського народу. Адже у ст. 1187 ЦК України йдеться саме про утримання 
диких тварин (службових собак, собак бійцівських порід) як вид діяльності, що 
становить джерело підвищеної небезпеки. Проте термін «утримання» повністю 
не відображає існуючі форми володіння тваринами.  

Законодавчого визначення терміну «утримання тварини» не існує, проте з 
етимологічної точки зору, «утримувати» означає забезпечення кого-небудь 
засобами до існування; доглядати, годувати (тварин) де-небудь. За відсутності 
відповідного розтлумачення з боку законодавця, можна дійти висновку, що 
мова йде про утримання тварини саме з точки зору забезпечення можливості її 
існування (харчування, лікування тощо), а не про право власності на тварину на 
відповідній правовій підставі.  

Відповідно до ЦК України, шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, 
відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, 
інше речове право тощо) володіє твариною, утримання якої створює підвищену 
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небезпеку. Проте дикі тварини, які знаходяться у стані природної волі, ніким не 
утримуються, тобто не забезпечуються харчуванням та будь-якими іншими 
засобами до існування, отже діяльності, що становить джерело підвищеної 
небезпеки щодо диких тварин у стані природної волі не здійснюється. Більше 
того, на нашу думку, такі тварини за своєю правовою природою є безхазяйними 
речами, які не мають власника, а власність Українського народу означає саме 
державний суверенітет та право й обов‘язок здійснювати охорону 
фауністичного фонду як цінного природного ресурсу. Водночас, аби захистити 
права потерпілих, яким було завдано шкоди безхазяйними дикими тваринами, 
ми пропонуємо визнати таку подію непереборною силою, адже дика тварина у 
стані природної волі нікому не підконтрольна, а її напад на людину чи її майно 
є об‘єктивним явищем, що не залежить від волі, свідомості та бажання людини. 
У зв‘язку із цим, доцільно надати право потерпілим на часткове відшкодування 
державою шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров‘я 
внаслідок нападу диких тварин у стані природної волі (непереборної сили) в 
порядку ч. 3 ст. 1166 ЦК України. 

При цьому, коли дика тварина переходить у володіння людини, дії тварини 
повинні нею контролюватися, і у такому випадку, якщо шкода все ж була 
спричинена, вона може розглядатися як шкода, заподіяна джерелом підвищеної 
небезпеки і має бути відшкодована в порядку ст. 1187 ЦК України. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ТОРГІВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КУБОЮ 
 

Ланцева К.В., здобувач кафедри цивільного права і процесу НАВС 
 

Впродовж 2011-2012 рр. відбулося певне пожвавлення українсько-
кубинського торговельно-економічного співробітництва. Водночас, складний 
стан кубинської економіки, наслідки понад 50 річної блокади з боку США та 
стихійних лих, які спіткали Кубу у минулі роки, нерозвиненість фінансових 
інституцій цієї карибської країни негативно впливають на умови ведення 
співпраці у зазначеній сфері. Протягом 2012 року пріоритетна увага у розбудові 
взаємних відносин в економічній сфері приділялась виконанню плану заходів за 
результатами державного візиту Президента України В.Ф.Януковича, який 
відбувся 20-23 жовтня 2011 року. 

З метою просування економічних інтересів нашої держави в регіоні 
Латинської Америки в 2013 році заплановані візити до Куби українських 
делегацій Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Національного 
банку України та Міністерства охорони здоров‘я України. 

Зазначені візити мають на меті сприяти започаткуванню нових проектів у 
галузі енергетики, медицини, фармацевтиці, активізації взаємин між 
зовнішньополітичними відомствами України та Куби, налагодженню співпраці 
між банківськими структурами двох держав. 

Головними напрямами співпраці України з Кубою в економічній сфері є 
наступні: торговельно-економічне співробітництво, співпраця у хімічній, 
машинобудівній (вантажівки, трактори), авіаційній, медичній, фармакологічній, 
гірничо-видобувній, енергетичній сферах та у галузі сільського господарства. 

Одним з найбільших спільних українсько-кубинських проектів у 
машинобудівній галузі на сьогоднішній день є проект між офіційним 
представництвом ПАТ «АвтоКрАЗ» на Кубі та кубинською фірмою СОМЕК в 
м. Сієнфуегос, з ремонту та модернізації автотехніки сімейства «КрАЗ». 

Проект модернізації автомобілів КрАЗ, що реалізувався в рамках контракту 
адміністрування (зараз проводиться робота щодо переходу на контракт 
технічної підтримки), є локомотивом у двосторонніх торговельних відносинах 
та вивів ПАТ «АвтоКрАЗ» на провідне місце по обсягам постачання продукції 
на Кубу серед інших українських експортерів. Крім того, ПАТ «АвтоКрАЗ» є 
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першим та єдиним серед українських підприємств, що працюють на Кубі і 
уклало контракт адміністрування з кубинським підприємством. 

В зв‘язку цим, актуальним залишається питання регулювання 
правовідносин з іноземним елементом. Конституція України, статті якої 
гарантують забезпечення, охорону і захист прав і свобод людини, у статті 26 
закріплює наступне положення, що іноземці та особи без громадянства, що 
перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими 
правами і свободами, а також несуть такі самі обов‘язки, як і громадяни 
України, − за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 
міжнародними договорами України. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають під юрисдикцією 
України, незалежно від законності їх перебування, мають право на визнання 
їх правосуб‘єктності та основних прав і свобод людини (частина друга статті 3 
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»). 

Згідно зі статтею 410 ЦПК іноземці, особи без громадянства, іноземні 
юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні 
організації мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, 
свобод чи інтересів. 

Частиною національного законодавства України є чинні міжнародні 
договори, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України 
(стаття 9 Конституції України). Чинні міжнародні договори України, згода на 
обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для 
норм національного законодавства (частина перша статті 19 Закону України 
«Про міжнародні договори України»). 

До міжнародних угод, якими врегульовано правила міжнародного 
цивільного процесу, належать двосторонні та багатосторонні договори, 
підписані Україною, та угоди колишнього СРСР, які зберігають юридичну силу 
для України. 

Україна є учасницею окремих міжнародних договорів, якими скасовано 
будь-яке додаткове засвідчення офіційних документів, що подаються до 
установ держав-учасниць такого договору. 

На сьогодні діють договори про правову допомогу між Україною та 
Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою 
Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою 
Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою 
Молдова, Грузією, Туркменістаном, Литвою, Естонією, Латвією, Чехією, 
Угорщиною, Польщею, Монголією, В‘єтнамом, Македонією, Іраном, 
Болгарією, Кубою, КНР тощо. 

Під дійсністю документів у згаданих договорах передбачається наступне: 
документи, складені або засвідчені відповідною установою однієї з Договірних 
Сторін, скріплені печаткою та засвідчені підписом компетентної особи, мають 
силу документа на території другої договірної сторони без будь-якого іншого 
засвідчення. Це стосується також копій та перекладів, засвідчених відповідним 
органом. Документи, що на території однієї з договірних сторін визнаються 
офіційними, вважаються такими ж і на території другої договірної сторони. 

Встановлення і застосування змісту іноземного права – це правозастосовний 
процес, який здійснюється судом на підставі та в межах національного права 
згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, такими, як: 
суверенна рівність держав, самовизначення, невтручання у внутрішні справи. 

При виникненні правовідносин між Україною і Кубою у різних сферах 
торгівельно-економічного співробітництва, безперечно виникатимуть і спірні з 
правової точки зору ситуації, непоодинокими можуть стати випадки захисту 
сторонами своїх прав та інтересів у судовому порядку. 

Розгляд цивільних справ з іноземним елементом здійснюється за «законом 
суду», тобто юридичною підставою застосування іноземного права на території 
України є норми ЦПК, Закон України «Про міжнародне приватне право» тощо. 
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Норми права інших держав суд застосовує у разі, коли це встановлено законом 
України чи міжнародним договором, згода на обов‘язковість якого надана 
Верховною Радою України (частина шоста статті 8 ЦПК). Застосування права 
іноземної держави охоплює всі його норми, які регулюють відповідні 
правовідносини. Застосування норми права іноземної держави не може бути 
обмежене лише на тій підставі, що ця норма належить до публічного права 
(стаття 6 Закону України «Про міжнародне приватне право»). 

Оскільки суд зобов‘язаний застосовувати норми іноземного права, 
то встановлення ним іноземного права здійснюється ех officio, суд 
використовує наступні способи здобуття інформації про іноземне право: 
1) власне з‘ясування змісту іноземного права суддею, у провадженні якого є 
справа; 2) використання експертних висновків; 3) дипломатичний порядок 
отримання такої інформації; 4) офіційний запит через Міністерство юстиції; 
5) отримання довідок через систему правової допомоги; 6) обмін правовою 
інформацією; 7) безпосередні зносини судів різних держав та з іншими 
компетентними органами; 8) встановлення іноземного права сторонами тощо. 
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СЕКЦІЯ 7: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС  

 
ПОРУШЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
 

Нескороджена Л.Л., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарсько-правових 
дисциплін ННІПП НАВС 
 

Ст.41 Конституції України зазначає, що ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Про 
непорушність права приватної власності зазначають й інші статті Конституції 
України, а саме: ст.21, яка право власності визначає невідчужуваним і 
непорушним, ст.22 передбачає, що конституційні права і свободи гарантуються 
і не можуть бути скасовані, ст.64, яка визначає, що конституційні права і 
свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України. 

Разом з тим, аналіз судової практики показує, що порушення права 
власності досить часто зустрічається. Так, лише з 01.01.2013 року по 05.11.2013 
року судами було прийнято 8695 рішень, які стосувалися порушень права 
власності. 

21.10.2011 р. у м. Львові відбулося обговорення питання «Право власності в 
Україні – реалізовувати чи захищати?», яке проводилося Центром громадської 
адвокатури в рамках проекту «Покращення умов реалізації та захисту права 
власності як основного речового права». Під час обговорення були визначені 
основні порушення права власності, а саме:  

невиконання рішень судів щодо захисту права власності, оскільки проблема 
невиконання рішення судів в Україні загалом є досить значною, і для відносин 
власності – вона не виняток. Держава не справляється з узятими на себе 
зобов‘язаннями щодо гарантування громадянам примусового виконання рішень 
судів. Це спричиняє неможливість володіння, користування або розпорядження 
своїм майном навіть після рішення суду на свою користь; 

порушення права на отримання соціальних виплат у розмірі, що 
передбачено законом; 

порушення порядку примусового вилучення об‘єктів права приватної 
власності для суспільних потреб та невиплата відшкодування вартості цих 
об‘єктів по ринкових цінах; 

неможливість реалізації права власності на самочинне будівництво у зв‘язку 
із складною процедурою його легалізації; 

неможливість реалізувати право власності через процесуальні перешкоди 
(спори між судами щодо підвідомчості справ, пов‘язаних з правом власності на 
землю); 

створення перешкод у користуванні майном територіальної громади та 
недосконале управління об‘єктами права державної власності; 

неможливість реалізації права власності на землю у зв‘язку з необхідністю 
заміни державного акту старого зразка на новий; 

порушення права власності на отримані доходи громадян (заробітна плата, 
пенсії тощо) у зв‘язку з порушенням строків виплати; 

невиконанням рішення судів щодо примусового стягнення невиплаченої 
заробітної плати, пенсії тощо; 

 створення перешкод у реалізації права щодо можливості використання 
свого майна для підприємницької діяльності та інші. 

Цей перелік порушень не є вичерпним. Необхідно погодитися із М. 
Щербатюком, про те, що для належного захисту права власності законодавцю 
варто: 

1. Для ефективного захисту різних об‘єктів права власності необхідно чітко 
встановити коло об‘єктів, які підпадають під захист права власності. 

2. Забезпечити ефективне функціонування виконавчої служби в Україні, яке 
має забезпечити належне виконання судових рішень. Введення в Україні 
інституту приватних виконавців.  
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3. Необхідно усунути дискримінаційні норми щодо захисту права власності 
фізичних та юридичних осіб, зокрема, через поступове скасування 
Господарського кодексу чи уніфікацію його норм із Цивільним кодексом, 
внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову 
реалізацію майна», введення заборони змін норм щодо оподаткування заднім 
числом тощо. 

4. З метою забезпечення гарантій права власності необхідно усунути правові 
прогалини в регулюванні націоналізації, реприватизації майна. 

5. Змінити або суттєво вдосконалити податкове законодавство в напрямку 
забезпечення рівності й захисту всіх форм права власності.  

6. Забезпечити ефективний захист права всіх форм власності, зокрема, 
нормами цивільного, адміністративного і кримінального законодавства. 

Крім того, варто скасувати ст.347 ЦК України, яка на даний час не має 
механізму реалізації, однак дає можливість недобросовісним громадянам 
привласнити чуже майно.  

 
ДО ПИТАННЯ ПРО ОХОРОНУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

 
Петрина В.Н., к.ю.н., професор кафедри господарсько-правових дисциплін 
ННІПП 

 
Визначення поняття «корпоративні права» в українському законодавстві 

міститься в кількох нормативно правових актах, зокрема в ст. 167 
Господарського кодексу України (надалі – «ГКУ»), ст. 1 Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» та ст. 2 Закону України «Про акціонерні 
товариства». Усі зазначені закони відносять до основних корпоративних прав 
право суб‘єкта корпоративних прав (надалі – «Учасник») на управління 
юридичною особою, корпоративні права щодо якої йому належать. 

Згідно зі ст. 118 ГКУ об'єднання підприємств (надалі – «Об‘єднання») є 
господарською організацією, що має статус юридичної особи, утвореної у 
складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, 
наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних 
завдань. Координація, як відомо, є функцією соціального управління і, таким 
чином, зазначена вище норма ГКУ власне надає Об‘єднанню право здійснювати 
управління підприємствами, які до нього входять. Законодавство не визначає в 
чому полягає зміст такої управлінської функції, як координація, тому виходячи 
із науковою літератури, згідно з якою ця функція полягає в узгодженні, 
впорядкуванні різних частин системи управління, можна говорити про те, що 
Об‘єднання наділене правом управляти підприємствами, що до нього входять, 
шляхом узгодження і впорядкування діяльності цих підприємств. В той же час 
згідно зі статтями 118 та 122 ГКУ Об'єднання утворюються підприємствами та 
управляються ними шляхом участі цих підприємств в роботі вищого органу 
управління об‘єднання - загальних зборах учасників. 

У зв‘язку з вищезазначеним закономірно виникає низка питань. По-перше, 
як корелюються між собою (а) корпоративне управління, що здійснюється 
Учасниками відповідних підприємств по відношенню до цих підприємств, з (б) 
управлінням цими ж підприємствами з боку Об‘єднання? По-друге, як 
корелюються між собою (а) корпоративне управління, що здійснюється 
підприємствами-Учасниками Об‘єднань по відношенню до цих Об‘єднань, з (б) 
з управлінням цими ж підприємствами з боку Об‘єднання? По-третє, чи 
надання ГКУ Об‘єднанням права управляти підприємствами не уражає (а) 
корпоративне право Учасників підприємств на управління цими 
підприємствами, та (б) корпоративне право підприємств-Учасників Об‘єднань 
на управління цими Об‘єднаннями, і чи не потребують у цьому зв‘язку 
відповідні корпоративні права Учасників підприємств і самих підприємств-
Учасників Об‘єднань відповідної правової охорони?  

Виходячи із визначень, що містяться в нормативно-правових актах та 
науковій літературі, про корпоративне управління можна говорити як про 
систему, за допомогою якої спрямовується та контролюється діяльність 
підприємств. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином 
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Учасники здійснюють контроль за діяльністю підприємства, зокрема його 
виконавчого органу (менеджерів), а також яку відповідальність несуть 
менеджери перед Учасниками за результати діяльності підприємства. Таким 
чином, є очевидним, що управління з боку Об‘єднання по відношенню до 
підприємств, що до нього входять, не можна віднести до категорії 
корпоративного управління. Управління, яке здійснює Об‘єднання по 
відношенню до підприємств, є якимось зовнішнім управлінням, правова 
природа якого не визначена в законодавстві, не досліджена в правовій науці і є 
незрозумілою і суперечливою на концептуальному рівні.  

Аналіз положень ГК, що визначають правовий статус Об‘єднань, дозволяє 
прийти до висновку, що надане ГКУ Об‘єднанням право управляти 
підприємствами, відверто конкурує з корпоративним правом Учасників на 
управління цими підприємствами і власне уражає це корпоративне право. У 
цьому зв‘язку є відповідні підстави ставити питання про належну охорону 
корпоративних прав Учасників підприємств від Об‘єднань. 

Опираючись на розуміння охорони корпоративних прав, як «оберігання» 
цих прав від порушення, що припускає превентивні засоби відвернення 
посягань на суб‘єктивні права, і погоджуючись з думкою Спасибо-Фатєєвої І.В. 
щодо того, що чинне корпоративне законодавство не надає надійних способів 
охорони корпоративних прав, а іноді навпаки – провокує правопорушення, 
вважаємо, перш за все необхідним відмовитись від атавістичної концепції 
об‘єднань підприємств як окремої організаційно-правової форми юридичних 
осіб, що створюються з метою управління тими підприємствами, які засновують 
таке об‘єднання, або вступають до нього. Зазначена концепція має бути 
замінена на концепцію господарського об‘єднання, яке має бути не окремою 
організаційно-правовою формою юридичної особи, а загальним поняттям, що 
означає будь-яку групу суб‘єктів господарювання (фізичних та/або юридичних 
осіб), що об‘єдналися для здійснення господарської діяльності в будь-якій 
формі: як шляхом створення юридичної особи (наприклад, господарського 
товариства), так і шляхом укладення відповідного договору (наприклад, 
договору про спільну діяльність). Концепція господарського об‘єднання не має 
за будь-яких обставин надавати можливості одному суб‘єкту господарювання 
управляти іншими суб‘єктами господарювання у будь-який спосіб, окрім як 
шляхом реалізації своїх корпоративних прав. З цією метою необхідно внести 
відповідні зміни до глави 12 ГКУ «Об‘єднання підприємств». 

 
РОЛЬ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 
Тищенко Ю.В., к.ю.н., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін 
ННІПП НАВС 
 

Споживачі є учасниками господарських відносин, з відсутністю яких зникає 
сам сенс господарювання, проте, вони є найбільш «слабкішими» та 
незахищеними в процесі здійснення господарської діяльності. Тому наявність 
належного правового регулювання забезпечення прав споживачів є одним із 
пріоритетних напрямків державної політики.    

В Україні правовою основою забезпечення прав споживачів є Конституція 
України, закони України «Про захист прав споживачів», «Про безпечність та 
якість харчових продуктів», «Про стандартизацію», «Про рекламу», «Про 
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» тощо. Взагалі, за 
роки незалежності України було прийнято понад п‘яти тисяч нормативно-
правових документів, в яких вживається термін «споживач». У тому числі – 339 
законів, 220 указів Президента України, 1049 постанов уряду. 

Під час формування та вдосконалення нормативно-правової бази в 
означеній сфері видається корисним вивчення і врахування європейського та 
світового досвіду правового регулювання забезпечення прав споживачів. 

Варто також відзначити, що Загальнодержавною програмою адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою 
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Законом України від 18 березня 2004 року, захист прав споживачів визначено 
однією з пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства 
України. 

Серед міжнародних актів щодо забезпечення прав споживачів, слід 
розглянути Хартію захисту споживачів, прийняту на 25 сесії Консультативної 
Асамблеї Європейського Союзу у 1973 році (резолюція № 543) та Керівні 
принципи захисту інтересів споживачів, прийняті Генеральною Асамблеєю 
ООН 9 квітня 1985 року (резолюція № 248) та розширені у 1999 році.  

Порівняльний аналіз прав споживачів, закріплених у законодавчих актах 
України та у цих міжнародних документах, свідчить про певні відмінності між 
ними. Зокрема, законодавчі акти України не передбачають прав на споживчу 
освіту та на здорове навколишнє середовище. Водночас, сумнівною видається 
належність права на здорове навколишнє середовище саме до прав споживачів.  

Слід зазначити, що політика Євросоюзу в сфері захисту прав споживачів 
спрямована на захист конкретних інтересів споживачів, які відіграють важливу 
економічну та політичну роль у суспільстві. Надаючи їм певну кількість 
фундаментальних прав, держави-члени розробили політику, спрямовану на 
зменшення нерівності між споживачами та продавцями, усунення 
недобросовісної практики, підвищення рівня безпеки та здоров‘я, а також 
покращення стандартів життя в цілому. 

Україна вживає заходів стосовно приведення державної політики щодо 
забезпечення прав споживачів у відповідність до вимог СОТ та стандартів 
Євросоюзу. На це, зокрема, був спрямований Стратегічний план трансформації 
системи технічного регулювання та захисту прав споживачів відповідно до 
вимог Світової Організації Торгівлі та Європейського Союзу на 2007-2010 роки, 
затверджений Наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 24 липня 2007 року № 183. У цьому 
Плані міститься окремий розділ 3, присвячений захисту прав споживачів. 

Як відомо, національне право країн Європейського Союзу ґрунтується на 
положеннях директив, прийнятих Парламентом та Радою ЄС. 

Деякі принципи директив ЄС щодо питань забезпечення прав споживачів 
знайшли своє відображення і в українському законодавстві. Серед них – 
Директива 99/44 ЄС про деякі аспекти продажу споживчих товарів і пов‘язаних 
з ними гарантій, Директива 85/577ЄЕС про захист споживачів щодо контрактів, 
що укладені поза діловими приміщеннями), Директива 97/7 ЄС про захист прав 
споживачів у договорах, що укладаються на відстані (дистанційних контрактах) 
щодо надання споживачу інформації про реквізити продавця (постачальника), 
основні характеристики товару, ціну, форму оплати, доставки, виконання, 
Директива 98/6 ЄС про захист споживачів шляхом зазначення цін на продукти, 
що пропонуються споживачам, Директива 93/13ЄЕС про несправедливі умови в 
контрактах зі споживачами та Директива 98/27 про заборони задля захисту 
споживачів (про накладення судових заборон), Директива 84/450 ЄЕС про 
гармонізацію регламентів та адміністративних положень держав-членів, що 
стосуються неправдивої реклами (такої, що може ввести в оману). 

Водночас, слід зауважити що деякі директиви ЄС залишаються 
неврахованими при реформуванні вітчизняного споживчого законодавства, що 
є недоліком в процесі забезпечення прав споживачів в Україні.   

Також, для формування належного правового забезпечення прав 
споживачів, цікавими видаються положення Рекомендаційного законодавчого 
акту «Про загальні принципи регулювання захисту прав споживачів у державах-
учасницях», прийнятого Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць 
Співдружності Незалежних Держав 13 травня 1995 року, а саме частина друга 
статті 3 в якій зазначено, що уряди держав-учасниць не мають права доручати 
міністерствам та відомствам приймати нормативні акти щодо захисту прав 
споживачів.  

Зазначимо, що в українському Законі такі положення відсутні, на відміну 
від Закону Російської Федерації, який їх врахував.  

Отже, Україна під час вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері 
забезпечення прав споживачів використовує позитивний світовий досвід у цій 
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царині, однак цей процес не є завершеним і потребує активізації, з огляду на 
прагнення України приєднатися до країн Європейського співтовариства.  

 
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРАВА НА УПРАВЛІННЯ 
ТОВАРИСТВОМ 

 
Борцевич П.С., к.ю.н., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін 
ННІПП НАВС 

 
В останні роки спостерігається зростання кількості створених товариств з 

обмеженою відповідальністю. Умовами цього є привабливість для засновників 
(учасників) товариства наявності обмеженого характеру інвестиційних ризиків, 
а також спрощення процесу створення внаслідок скасування законодавчих 
вимог щодо розміру статутного капіталу товариства. В процесі створення та 
функціонування товариства його учасникам необхідно зважати на те, що 
ефективність діяльності товариства з обмеженою діяльністю, як одного з виду 
господарських товариств, безпосередньо залежить від створеної системи 
корпоративного управління. Чітке розмежування повноважень органів 
управління товариства дозволяє оперативно вирішувати питання, що виникають 
в процесі його діяльності, забезпечуючи при цьому дотримання прав та 
інтересів учасників товариства. Вирішення стратегічних питань діяльності 
товариств, як правило, зосереджується у вищому органі товариства – загальних 
зборах учасників.  

В товаристві з обмеженою відповідальністю загальні збори учасників 
відповідно до положень Цивільного кодексу України та Закону України «Про 
господарські товариства» наділені виключною компетенцію щодо вирішення 
питань затвердження основних напрямків діяльності товариства, внесення змін 
та доповнень до статуту товариства, збільшення, зменшення статутного 
капіталу товариства, створення органів управління, вирішення питань щодо 
припинення товариства тощо. Прийняття рішення з цих питань безпосередньо 
залежить від волі учасників товариства.  

Враховуючи те, що товариство з обмеженою відповідальністю, є 
товариством об‘єднання капіталів, визначальний вплив на прийняття рішень 
загальних зборів учасників має той учасник, хто володіє значною часткою в 
статутному капіталі товариства. Підтвердженням цьому є положення статті 58 
Закону України «Про господарські товариства», відповідно до яких кількість 
голосів учасників товариства при прийнятті рішень загальними зборами 
учасників визначається пропорційно їх частці в статутному капіталі товариства. 
Розмір частки учасника в статутному капіталі товариства визначається в 
процесі створення товариства та фіксується в статуті товариства. Положеннями 
частини 3 статті 144 Цивільного кодексу надано право учасникам товариства з 
обмеженою відповідальністю при його створенні внести в повному обсязі свій 
вклад до статутного капіталу товариства протягом одного року з моменту 
державної реєстрації товариства. Отже, до закінчення першого року з дня 
державної реєстрації товариства розмір часток кожного з учасників в 
статутному капіталі встановлюється виключно статутом.    

На практиці виникають випадки, коли учасники товариства з обмеженою 
відповідальність не виконують свого обов‘язку щодо внесення свого вкладу до 
статутного капіталу в повному обсязі до закінчення першого року з дня 
державної реєстрації товариства. В такій ситуації відповідно до положень статті 
144 Цивільного кодексу України загальні збори учасників приймають одне з 
таких рішень: 

- про виключення із складу товариства тих  учасників,  які  не внесли (не 
повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток 
у статутному капіталі;  

- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку 
перерозподілу часток у статутному капіталі;  

- про ліквідацію товариства. 
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Застосувати зазначені положення Цивільного кодексу України іноді 
практично неможливо, особливо, коли зазначена в статуті частка учасника 
товариства, який не сплатив її повністю (не вніс вклад), є значною та дозволяє 
учаснику блокувати прийняття зазначених рішень загальними зборами 
товариства. Бувають випадки, коли учасники товариства взагалі не ініціюють 
вирішення питання загальними зборами учасників щодо застосування наслідків 
невиконання певними учасниками свого обов‘язку формування статутного 
капіталу. Це створює ситуацію невизначеності щодо подальшого порядку 
голосування на загальних зборах учасників та може суттєво заблокувати роботу 
товариства.    

Варто вказати на існування суперечливої судової практики вирішення 
питань захисту прав учасників товариства, що повністю внесли свої вклади до 
статутного капіталу, оскільки прийняття рішення про виключення учасника з 
товариства, який не виконав обов‘язку щодо внесення свого вкладу до 
статутного капіталу, зменшення розміру статутного капіталу та ліквідації 
товариства в даному випадку є компетенцією загальних зборів учасників, а не 
суду. 

Конституційний Суд України в своєму рішенні від 05 лютого 2013 року 
вказав на необхідність законодавчого врегулювання ситуації, коли загальними 
зборами товариства не приймаються рішення за наслідками невиконання 
учасниками обов‘язку щодо формування статутного капіталу товариства, 
фактично визнавши факт існування прогалини в законодавстві, що негативно 
впливає на права учасників товариства, що повністю внесли свої вклади до 
статутного капіталу товариства, проте позбавлені можливості в повній мірі 
впливати на діяльність товариства.  

Отже, враховуючи вищезазначене, необхідною є розробка дієвого 
законодавчого механізму забезпечення діяльності товариств з обмеженою 
відповідальністю та захисту прав учасників товариства, що повністю внесли 
свої вклади до статутного капіталу товариства від неправомірної поведінки 
інших учасників товариства, які не виконують свого обов‘язку щодо 
формування статутного капіталу товариства.  

 
ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ СТОРОНИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 
 

Пономарьова Т.С., старший викладач кафедри господарсько-правових 
дисциплін ННІПП НАВС 
 

Згідно зі статтею 230 ГУ України штрафними санкціями визнаються санкції 
у вигляді неустойки, штрафу та пені, які учасник господарських відносин 
зобов‘язаний сплатити у разі невиконання або неналежного виконання 
господарського зобов‘язання. При цьому, згідно з положеннями статті 232 ГК 
можна дійти висновку, що у випадку порушення договірних зобов‘язань 
стягнення штрафних санкцій є правом, а не обов‘язком управленої сторони. 
Таким чином, передбачення у господарському договорі певної штрафної санкції 
не говорить про її обов‘язкове застосування при порушенні договору, але, разом 
з тим, не виключає такої можливості. З огляду на це, штрафні санкції у 
господарському договорі мають, серед іншого, функцію стимулювання сторін 
до належного виконання такого договору. 

На практиці більшість господарських договорів складаються таким чином, 
що умовам про відповідальність надається окрема увага, при цьому сторони аж 
ніяк не обмежуються законодавчо закріпленими розмірами штрафних санкцій. 
Дійсно, за порушення, наприклад, строку оплати за договором, управнена 
сторона, за загальним правилом, має право вимагати стягнення штрафної 
санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості у 
перерахунку на кожен день прострочення, однак, якщо сторони у своєму 
договорі обмежаться виключно цією санкцією за прострочення, то постане 
питання щодо належного захисту інтересів кредитора, оскільки в умовах 
бізнесу така сума часто є надто незначною. З огляду на це, за вказане 
правопорушення сторони зазвичай передбачають більш жорсткі штрафні 
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санкції. Наприклад, сторони можуть встановити, що за пропущення строку 
платежу за договором, кредитор має право стягнути з боржника вказану 
подвійну облікову ставку НБУ, а у випадку, коли таке прострочення буде 
становити більше 5 днів, - додатково штраф у розмірі 10 % від суми 
заборгованості, коли ж заборгованість буде становити більше 15 днів, - ще один 
додатковий штраф у розмірі 20 % від суми боргу. Коли ж договір стосується 
користування певним об‘єктом, сторони можуть погодити ще одну додаткову 
штрафну санкцію – наприклад, при простроченні понад 30 днів кредитор має 
право обмежити користування боржника об‘єктом тощо. Із наведеного 
прикладу бачимо, що боржник за договором усвідомлює, що невиконання ним 
умов договору може призвести до його значних втрат, причому, чим довший 
строк заборгованості, тим більші та серйозніші негативні наслідки для нього 
можуть настати. У свою чергу, можливість понесення значних втрат стимулює 
боржника належно виконувати свої договірні зобов‘язання, а кредитору надає 
підвищені гарантії захисту його інтересів від недобросовісного виконання 
договору боржником. Подібний підхід до підвищення відповідальності можна 
застосовувати за невиконання чи неналежне виконання будь-якої умови 
договору, відповідно щодо тих умов, які є принципово важливими до сторін, то 
застосування такого підходу стає особливо значимим.  

У практиці договірної діяльності подібний підхід застосовується сторонами 
саме в якості попередження порушення умов договору і аж ніяк не свідчить про 
те, що при настанні вказаних обставин подібні штрафи обов‘язково будуть 
стягуватися, хоча це і не виключається. В даному випадку важливу роль 
відіграють партнерські відносини між сторонами, які в основному зводяться до 
взаємної підтримки і намаганню налагодити постійні ділові зв‘язки. На цій 
підставі дуже часто трапляються ситуації, коли формально присутній факт 
правопорушення, але управнена сторона за його вчинення не вимагає стягнення 
штрафних санкцій. Причин цього може бути багато. При цьому, незалежно від 
факту стягнення чи не стягнення цих санкцій, сама їх наявність у договорі надає 
впевненості його стороні, що у випадку, коли ситуація вийде за межі 
партнерських відносин, при порушенні договору така сторона може на 
належному рівні забезпечити захист своїх інтересів. 
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СЕКЦІЯ 8.  ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
(БАНКІВСЬКЕ, БІРЖОВЕ ПРАВО, ЕКОНОМІКА) 

 
БЮДЖЕТНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА 
 

Безрутченко С.М., к.е.н., професор кафедри господарсько-правових дисциплін 
ННІПП НАВС 
 

У тексті Конституції України поняття «публічний інтерес» не згадується, 
проте ст. 18 містить термін «національні інтереси», ст. 140 – «спільні інтереси 
територіальних громад». У той же час на конституційному рівні визначені в 
узагальненому вигляді найважливіші публічні інтереси суспільства, громади, 
громадянина. Деталізація закріплених у Конституції публічних інтересів 
(механізмів їх реалізації та захисту) знайшла прояв у законодавстві, що 
регламентує бюджетні відносини - про місцеве самоврядування та 
безпосередньо у бюджетному законодавстві.  

Норми бюджетного права регулюють відносини щодо фінансування 
виконання державою в особі органів державної влади та адміністративно-
територіальними утвореннями в особі органів місцевого самоврядування всіх 
без винятку завдань та функцій. Здійснивши накопичення коштів (доходи 
бюджету), зазначені суб'єкти отримують можливість виділяти ці кошти на 
фінансування реалізації економічних, соціальних, екологічних та інших 
функцій. Тим самим бюджет є фінансово-правовою формою реалізації функцій 
держави. В таких умовах відносини, що є предметом бюджетного права, є 
зосередженням політико-економічних інтересів широкого кола суб'єктів. Ці 
відносини зачіпають інтереси платників податків та інших обов'язкових 
платежів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також інтереси 
територіальних громад, яким виділяються кошти у вигляді міжбюджетних 
трансфертів.  А.А. Павлушина наголошує, що «реалізація законних прав будь-
якого суб‘єкта – постійно існуючий публічний інтерес»  

  Саме в такому розумінні (значенні) публічний інтерес визначає об'єкт 
бюджетних правовідносин. 

Об‘єктом інтересу у бюджетних правовідносинах (публічного інтересу) є 
блага, за допомогою яких задовольняються визнані публічні потреби, а 
об‘єктом бюджетних правовідносин є відповідні фонди коштів, необхідні для 
цього. І.О. Луніна стверджує, що корисність більшості суспільних благ має 
територіальні обмеження, тому забезпечення ефективного використання 
обмежених ресурсів економіки та справедливого розподілу відповідних витрат і 
вигод потребує децентралізованої структури державного управління та 
багаторівневої бюджетної системи.. 

Сфері міжбюджетних відносин особливо характерний тісний взаємозв'язок 
публічних інтересів суспільства, територіальних громад і особистих 
(усереднених) інтересів громадян. Законодавство, яке регламентує 
міжбюджетні відносини, зумовлено потребою балансу (подолання конфлікту) 
публічних інтересів держави і місцевого самоврядування у бюджетній системі, 
а також загальносуспільних публічних і особистих інтересів громадян щодо 
отримання суспільних благ і послуг шляхом бюджетного фінансування.  

У названій сфері баланс інтересів доцільно розглядати у двох аспектах. По-
перше, як збалансоване співвідношення гарантованих державою прав громадян 
(у тому числі щодо отримання благ і послуг) і обов‘язків органів державної 
влади і місцевого самоврядування щодо їх реалізації та захисту. По-друге, як 
збалансоване співвідношення публічних інтересів суспільства, громад і окремих 
громадян у бюджетному фінансуванні.  

У бюджетній сфері інтереси громадян (у сфері освіти, лікування, 
соціального забезпечення, житлово-комунального господарства та ін.), 
пов‘язані із бюджетним фінансуванням, яке забезпечує надання їм як 
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фактичним отримувачам гарантованих суспільних благ та послуг, постають 
публічними особистими інтересами громадян. Зазначені інтереси громадян 
носять публічний характер також і тому, що де-юро втілюються у нормах 
бюджетного законодавства у сумарно-усередненому соціальному інтересі, 
наприклад щодо окремих верств населення або окремих сфер їх 
життєдіяльності, тобто не визначаються окремо для кожного громадянина.   

Без задоволення публічних інтересів (шляхом вирівнювання умов життя в 
регіонах та справедливості розподілу та перерозподілу суспільних благ) 
неможливо реалізувати особисті інтереси громадянина, в якому б регіоні країни 
він не проживав. Особливо це проявляється на прикладі надання міжбюджетних 
трансфертів соціального спрямування, а саме: відшкодування витрат на надання 
населенню житлових субсидій, державної допомоги сім‘ям з дітьми, державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, державної  соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, утримання притулків для 
неповнолітніх, інших програм соціального захисту населення.  

З огляду на це, правове регулювання міжбюджетних відносин по-перше, має 
одночасно враховувати як сукупні публічні інтереси жителів усієї держави, 
жителів окремого адміністративно-територіального утворення, так і особисті 
публічні інтереси громадянина; по-друге, визначати адекватні правові засоби 
для реалізації цих інтересів, оскільки забезпечення публічних інтересів у 
бюджетній сфері здійснюється шляхом розподілу повноважень між органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, а також видаткових 
зобов‘язань та дохідних джерел між бюджетами різних рівнів, та завдяки 
механізму бюджетного регулювання. 

 
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА  

НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Ващенко Ю.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Згідно зі ст. 1 Конституції України Україна є соціальною державою. Одним 

із основних соціальних прав людини, закріплених Конституцією України, є 
право на охорону здоров‘я. Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен має 
право на охорону здоров‘я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Охорона здоров‘я забезпечується державним фінансуванням відповідних 
соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 
програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах 
охорони здоров‘я медична допомога надається безоплатно, існуюча мережа 
таких закладів не може бути скорочена. Безумовно, закріплення права на 
охорону здоров‘я в Основному Законі нашої держави має дуже важливе 
значення, проте, його належна реалізація вимагає впровадження державою 
цілого ряду заходів. Однак, на сьогодні у сфері охорони здоров‘я існує цілий 
комплекс проблем, які нерідко призводять до неможливості ефективної 
реалізації прав громадян. Зміни, які відбулися у нашій державі у зв‘язку з 
переходом від адміністративно-командної до ринкової економіки, безумовно, 
вплинули і на сектор економіки, і на соціальну сферу. Модель системи охорони 
здоров‘я, сформована за радянських часів, вже не відповідає реаліям 
сьогодення. Серед проблем, які існують у сфері охорони здоров‘я, слід 
особливо відмітити недостатність бюджетного фінансування державних та 
комунальних закладів охорони здоров‘я, та, як наслідок, відсутність 
гарантованого доступу громадян до якісних медичних послуг та неналежний 
соціальний захист працівників державних та комунальних закладів охорони 
здоров‘я. Відповідно, державний та комунальний сектори медичних послуг в 
сучасних економічних умовах потребують реформування. Крім того, в умовах 
переходу України до ринкової економіки медичні послуги почали надавати 
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суб‘єкти не лише державного, але і приватного сектору – приватні заклади 
охорони здоров‘я та приватнопрактикуючі лікарі, до яких все частіше 
звертаються громадяни, враховуючи, зокрема, згадані вище проблеми у 
державному та комунальному секторах охорони здоров‘я.  

Враховуючи, що діяльність у сфері медичних послуг безпосередньо 
пов‘язана із здоров‘ям та життям людини, сфера медичних послуг не може бути 
вільною від обґрунтованого державного втручання. У приватному секторі 
медичних послуг держава не може застосовувати традиційні для державного 
сектору методи прямого організуючого впливу, однак, не може і залишити цю 
сферу без своєї регулюючої присутності. Вищезазначені обставини вимагають 
перегляду ролі держави, форм та методів державного управління в сфері 
охорони здоров‘я. В першу чергу, мова йде про необхідність розмежування 
функцій держави як власника, і як регулятора. Якщо зазначена концепція по 
відношенню до сфери економіки набуває все більшого поширення, то для сфери 
охорони здоров‘я її інструментарій є ще відносно новим. До основних проявів 
регуляторного впливу держави у сфері охорони здоров‘я слід віднести, 
передусім, нормативно-правове регулювання, тобто встановлення у законах та 
підзаконних нормативно-правових актах прав та обов‘язків учасників відносин 
у сфері охорони здоров‘я. Відносини у зазначеній сфері регулюються цілим 
рядом законодавчих актів, серед яких можна виділити загальні закони, які 
стосуються, зокрема, і сфери охорони здоров‘я (наприклад, Цивільний кодекс 
України, Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»), спеціальні 
закони, предметом регулювання яких є відносини у сфері охорони здоров‘я 
(Закон України «Основи законодавства України в сфері охорони здоров‘я», 
Закон України «Про лікарські засоби», Закон України «Про трансплантацію 
органів та інших анатомічних матеріалів людині» та ін.). Враховуючи темпи 
розвитку науково-технічного процесу, відносини у секторі охорони здоров‘я 
змінюються дуже динамічно, що вимагає оперативної реакції з боку держави з 
метою ефективного захисту прав та законних інтересів всіх зацікавлених 
суб‘єктів, передусім, фізичних осіб як споживачів медичних послуг. Однак, як 
зазначалося вище, на сьогодні у сфері охорони здоров‘я в Україні існує багато 
проблем. Серед основних проблем слід відмітити недосконалість законодавства, 
в першу, чергу, неврегульованість на рівні закону найважливіших відносин у 
сфері охорони здоров‘я. В якості прикладу можна навести відносини в сфері 
репродуктивної медицини, які потребують належного правового регулювання 
на вищому нормативно-правовому рівні. На сьогодні функції державного 
управління та регулювання у сфері охорони здоров‘я здійснюються 
Міністерством охорони здоров‘я України (далі –МОЗ) та центральними 
органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров‘я України. 
Зауважимо, що нормотворчі повноваження, які мають першочергове значення 
для реалізації регуляторної функції держави, серед зазначених центральних 
органів виконавчої влади належать виключно МОЗ. Центральні органи 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через 
Міністра охорони здоров‘я України, розробляють проекти необхідних 
нормативно-правових актів та вносять їх на розгляд Міністру. Враховуючи, що 
на МОЗ покладено обов‘язок розробляти пропозиції щодо вдосконалення, 
зокрема, законодавчих актів та вносити їх в установленому порядку на розгляд 
Уряду, вважаємо, що Міністерство має активізувати свою діяльність у 
зазначеному напрямку. 

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що на сьогодні 
нагальною потребою є удосконалення нормативно-правової бази державного 
регулювання в сфері охорони здоров‘я з метою розроблення ефективного 
механізму реалізації конституційного права громадян на охорону здоров‘я. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ 
КЛІЄНТА БРОКЕРСЬКОЇ КОНТОРИ 

 
Котирло О.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри господарсько-правових 
дисциплін ННІПП НАВС 

 
Брокери є фізичні особи, зареєстровані на біржі у відповідності до її статуту, 

обов'язками яких є виконання доручень учасників біржі, яких вони 
представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом пошуку контрактів 
та надання здійснюваних ними операцій до реєстрації на біржі. Брокери мають 
право впевнитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у 
платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та 
здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам замовників.  

Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо 
здійснюваних з їх участю біржових операцій, одночасно обслуговувати двох 
або більше замовників, інтереси яких суперечливі. Паспорт спеціальності 
брокера включає: посадові обов'язки; знання та навички; вимоги до 
кваліфікації. 

Брокер повинен знати: законодавчі акти, нормативні та методичні 
матеріали, які стосуються діяльності біржі чи брокерської контори;види 
брокерських угод; правила ведення переговорів про умови купівлі або продажу 
товарів; організацію торгівлі, рекламної діяльності, проведення торгів і 
аукціонів;правила складання аукціонних каталогів; порядок укладення 
договорів; складання та оформлення необхідних документів, встановленої 
звітності; основи страхування, організацію праці та управління, цивільне та 
трудове законодавство.  

Вимогами до кваліфікації є вища професійна економічна освіта без 
пред'явлення вимог до стажу роботи або середня спеціальна з стажем роботи за 
фахом не менше двох років. 

Зобов'язання брокера, який бере участь у торгах на біржі від імені контори 
полягають в наступному: здійснювати свою діяльність на біржі згідно з чинним 
законодавством України та нормативними актами біржі; укладати угоди на 
біржі згідно з нормативними документами біржі; дотримуватися порядку та 
умов розрахунків, установлених нормативними документами біржі; виконувати 
розпорядження керівних органів та фахівців біржі, спрямованих на 
регулювання укладення угод; вести облік та реєстрацію угод, що укладаються 
на біржі; не використовувати інформаційні канали та біржову інформацію для 
укладення позабіржових угод; не виконувати доручення, накази та вказівки, які 
суперечать правилам біржової торгівлі. 

Брокер отримує доступ до біржових операцій після проходження процедури 
акредитації - сукупність правил та процес допуску учасників торгів (в першу 
чергу, брокерів) до роботи на торговій сесії біржі. 

Функціями брокера, який отримав акредитацію, є: посередництво при 
укладенні угод шляхом прийняття доручень (наказів) замовників біржі і 
знаходження відповідних підприємств-контрагентів; представництво інтересів 
підприємств-клієнтів, тобто ведення біржових операцій і укладення угод від 
свого імені за їх рахунок; консультування торгівців з питань, пов'язаних з 
укладанням біржових угод, у т.ч. з питань якості та властивостей 
пропонованого товару; документальне оформлення операцій та подання їх до 
реєстрації у реєстраційному бюро; підготовка за завданням Біржового комітету 
висновків з різноманітних питань торгової практики, торгової кон'юнктури. 

Тож, основою забезпечення захисту майнових прав клієнт брокерської 
контори є компетентність, знання, вміння та навички брокера, а також здатність 
його адаптуватися до змін ринкової кон‘юнктури.  
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ  
ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ 

 
Боровська І.А., здобувач кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: к.ю.н.,доцент кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Чурпіта Г.В. 
 

Захист права на безпечне для життя і здоров‘я довкілля, як і будь-якого 
іншого суб‘єктивного права здійснюється у передбаченому законом порядку із 
застосуванням певних форм, засобів та способів захисту. Традиційно 
розрізняють дві основні форми захисту прав – юрисдикційну та 
неюрисдикційну. 

У межах цієї наукової доповіді ми не будемо детально характеризувати всі 
форми, які використовуються для захисту права на безпечне для життя і 
здоров‘я довкілля, а проаналізуємо переваги такої форми юрисдикційної 
діяльності як судовий захист, що здійснюється у порядку цивільного 
судочинства. 

Слід погодитися з думкою, висловленою у юридичній літературі, що судова 
форма захисту є універсальною, історично сформованою, детально 
регламентованою нормами цивільного процесуального права та забезпечує 
надійні гарантії правильного застосування закону, встановлення реально 
існуючих прав і обов‘язків. 

Аналіз норм ЦПК України (деякі з них будуть наведені нами нижче) та гл. 3 
ЦК України, яка містить положення загальної правової регламентації захисту 
цивільних прав і інтересів осіб, дозволяє зробити висновок, що законодавцем 
саме суду надано більш широкі повноваження у сфері захисту права на 
безпечне для життя і здоров‘я довкілля, порівняно із повноваженнями інших 
органів державної влади, до компетенції яких входить вирішення таких питань. 

Так, по-перше, відповідно до приписів ст. 15 ЦК України, ч. 1, 2 ст. 3 ЦПК 
України кожна особа має право звернутися до суду за захистом даного права у 
порядку, встановленому ЦПК України. Відмова від звернення до суду за 
захистом законодавством не допускається. 

По-друге, звернення особи за захистом до органу державної влади або 
іншого компетентного органу не позбавляє її права на звернення до суду. При 
цьому за результатами розгляду справи суд визнає незаконними рішення, дії чи 
бездіяльність органу державної влади, органу влади Автономної республіки 
Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, 
якщо таке рішення прийняте з порушенням чинного законодавства України (ч. 3 
ст.17, п. 10 ч. 2 ст.16 ЦК України). 

По-третє, судова процедура вирішення справ щодо захисту права на 
безпечне для життя і здоров‘я довкілля у порядку цивільного судочинства 
базується на галузевих і міжгалузевих принципах, що гарантують забезпечення 
законності, незалежності і об‘єктивності судового розгляду. Серед цих 
принципів слід виокремити такі, як гласність, відкритість судового розгляду 
справи та його повна фіксація технічними засобами (ст. 6 ЦПК України); 
диспозитивність та процесуальна рівність сторін (ст.ст. 11, 27 ЦПК України); 
змагальність сторін (ст. 10 ЦПК України); безпосередність судового розгляду 
(ст. 159 ЦПК України); всебічність, повнота та об‘єктивність встановлення 
судом обставин справи (ч. 4 ст. 10, ст. 309 ЦПК України). 

По-четверте, серед способів захисту цивільних прав судами слід виокремити 
відшкодування майнової та немайнової шкоди (п. 9, 10 ст. 16 ЦК України), що 
не належить до повноважень інших органів державної влади. У результаті 
розгляду справ за позовами про захист права на безпечне для життя і здоров‘я 
довкілля, суд може задовольнити вимоги фізичної особи про відшкодування 
майнової шкоди (витрати, яких особа зазнала при лікуванні, відновленні 
здоров‘я) та немайнової (моральної) шкоди, завданої її здоров‘ю, внаслідок 
порушення такого права. 

По-п‘яте, при здійсненні судового захисту у разі ухвалення судом рішення з 
порушенням норм матеріального або процесуального права законодавством 
передбачена процедура перегляду рішень судами апеляційної та касаційної 
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інстанції (ст. 13 ЦПК України), Верховним Судом України (ст. 353 ЦПК 
України), а також перегляду судових рішень у зв‘язку із нововиявленими 
обставинами (ст. 361 ЦПК України). Законодавче закріплення інституту 
перегляду судових рішень є додатковою гарантією реалізації права на захист 
фізичної особи, права, свободи чи інтереси якої порушені, невизнані або 
оспорені. Хоча нормами спеціальних законів, якими регулюється механізм 
захисту права на безпечне для життя і здоров‘я довкілля, і передбачений 
інститут звернення до органів вищої ланки із скаргою про скасування 
відповідних рішень, на практиці зазначена форма захисту досить часто не 
спрацьовує через недосконалість законодавства у цій сфері, а також наявність 
певних недоліків, що має вертикаль виконавчої влади. 

З огляду на зазначене, можна дійти висновку, що судовий захист є найбільш 
ефективною і дієвою формою захисту цивільних прав, у тому числі і права на 
безпечне для життя і здоров‘я довкілля. 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

У ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ 
 
Топчій В.В., к.ю.н., здобувач НАВС 

 
Удосконалення взаємодії органів досудового розслідування та оперативних 

підрозділів, зокрема під час виявлення та розкриття злочинів, залежить від 
обрання оптимальних форм такої спільної діяльності, відповідності 
її нормативно-правовим приписам з урахуванням положень кримінального 
процесуального законодавства, належного організаційного забезпечення, 
а також додержання рекомендацій теорії й практики криміналістики та ОРД.  

Запропонований КПК України порядок початку досудового розслідування 
по суті скасовує так звану ―дослідчу перевірку‖ за заявами та повідомленнями 
про вчинення злочину, адже за КПК 1960 р. переважна більшість рішень про 
відмову в порушенні кримінальної справи приймались органами дізнання 
(оперативними підрозділами, дільничними інспекторами міліції та ін.), то за 
новим КПК досудове розслідування за всіма зареєстрованими заявами та 
повідомленнями автоматично перекладається на слідчого. Така практика 
призвела до перевантаження слідчих (кожен слідчий ОВС в середньому має по 
100–150 проваджень), що може спровокувати небажання (ухилення) від 
взаємодії при реалізації оперативних матеріалів. 

Одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми вважається прийняття 
найближчим часом Закону України ―Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів (про кримінальні проступки)‖, проект якого активно обговорюється 
експертними групами за участю представників Генеральної прокуратури 
України, Головного слідчого управління МВС України та Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Щодо таких 
кримінальних правопорушень КПК України передбачено особливу (спрощену) 
процедуру досудового розслідування, зокрема: досудове розслідування 
кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання (ст. 215); 
повноваження слідчого можуть здійснюватися співробітниками інших 
підрозділів ОВС, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законодавства (тобто слідчі повинні зосередитись на 
розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів); строки дізнання скорочені 
до одного місяця з можливістю їх продовження (п. 1 ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 294); не 
допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, 
застави або тримання під вартою (ст. 299); не проводяться негласні слідчі 
(розшукові) дії (ст. 300); при закінченні досудового розслідування 
кримінальних проступків слідчий зобов‘язаний не пізніше 25 днів після 
повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із 
визначених ч. 2 ст. 301 КПК процесуальних документів (ст. 301); прокурор має 
право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про 
його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в 
судовому засіданні (ч. 1 ст. 302). 
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Найпоширенішою формою взаємодії слідчих та співробітників оперативних 
підрозділів на етапі розкриття злочинів можна визнати співпрацю у складі СОГ, 
як при виїзді на місце події, так і в разі, коли СОГ створюється наказом 
начальника підрозділу для провадження при розслідуванні конкретного злочину 
(відповідно до п. 4 Інструкції з організації взаємодії органів досудового 
розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у 
попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, 
затвердженої наказом МВС України від 14 серпня 2012 р. № 700, утворення 
СОГ здійснюється за наказом начальника територіального органу внутрішніх 
справ, погодженого з начальником слідчого підрозділу [2]). При цьому 
керівником групи є слідчий, який визначений начальником слідчого підрозділу 
здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення. До її 
складу, як правило, залучаються співробітники, які брали участь в огляді місця 
події. У разі потреби залучаються дільничні інспектори міліції, на території 
обслуговування яких учинено кримінальне правопорушення, співробітники 
інших органів та підрозділів внутрішніх справ. Контроль за роботою СОГ 
покладається на начальника слідчого підрозділу, який за погодженням з 
начальником територіального органу внутрішніх справ вправі організовувати 
проведення оперативних нарад за участю слідчих та працівників інших органів і 
підрозділів внутрішніх справ з питань виявлення та розслідування 
кримінальних правопорушень, у тому числі стану виконання доручень слідчих 
та взаємодії служб. Для досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, учинених на території декількох районів регіону, наказом 
начальника ГУМВС, УМВС, погодженим з керівником органу досудового 
розслідування (слідчого управління, відділу), створюється СОГ ГУМВС, 
УМВС; для досудового розслідування злочинів, учинених на території 
декількох областей (регіонів) наказом МВС створюється міжрегіональна СОГ. 

Одним із внутрішніх резервів удосконалення діяльності оперативних 
підрозділів з розкриття злочинів є саме підвищення ефективності 
функціонування створених СОГ. Підвищення їх дієвості вимагає вирішення 
ряду організаційних питань. Серед них: чітке визначення підстав створення 
таких груп, уведення до їх складу найбільш досвідчених працівників (в тому 
числі з урахуванням їх спеціалізації та участі у реалізації матеріалів 
оперативних розробок), планування спільних оперативно-розшукових і слідчих 
заходів. Проте суттєві проблеми виникають навіть і в цій роками перевіреній 
формі взаємодії. 

Насамперед це пов‘язано з недостатньою організуючою роллю начальників 
міськрайлінорганів, які в порушення наказів МВС не здійснюють належний 
контроль за цим напрямом – щомісячні заслуховування роботи СОГ у справах 
про тяжкі та особливо тяжкі злочини проводяться формально, або не 
проводяться взагалі. Не контролюється стан виконання доручень слідчих, у 
тому числі в частині забезпечення участі підозрюваних у процесуальних діях. 
Відтак, слідчий втрачає можливості оперативного супроводу та залишається ―на 
одинці‖ з кримінальним провадженням, що іноді призводить до затягування 
строків розслідування, а в ряді випадків – й зупинення провадження через 
невстановлення особи злочинця або його переховування. 

Що ж стосується доручень іншим територіальним підрозділам ОВС, то КПК 
України передбачає право слідчого своєю постановою доручати проведення 
певних процесуальних дій іншому органу досудового розслідування, тобто 
виключно слідчим, що через ―передоручення‖ може ускладнити шлях до 
необхідного результату, оскільки це вимагатиме: винесення слідчим постанови 
про доручення на проведення слідчої (розшукової) дії (негласної слідчої 
(розшукової) дії)); розгляд постанови керівником органу досудового 
розслідування іншого територіального підрозділу ОВС; доручення цього 
керівника оперативним підрозділам провести процесуальні дії; виконання 

                                                 
2 Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами 
та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень : наказ МВС України від 14 серп. 2012 р. № 700. 
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доручення та надання відповіді через керівника органу досудового 
розслідування ініціатору. Вважаємо зазначену процедуру досить ―громіздкою‖ і 
тому пропонується ч. 6 ст. 218 КПК України доповнити повноваженням 
слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій безпосередньо уповноваженим підрозділам ОВС інших 
територіальних одиниць. 

Відносини, що виникають між слідчим та оперативними підрозділами 
з приводу виконання доручення (вказівок) про проведення оперативно-
розшукових заходів, є багаторівневими, оскільки є юридичним фактом для 
службових стосунків між слідчим і начальником оперативного підрозділу 
(міськрайліноргану), між начальником оперативного підрозділу 
(міськрайліноргану) й особою, яка виконує доручення або вказівку слідчого і 
регулюються вони відомчими нормативними актами (наказами, інструкціями 
тощо). У практичній діяльності деякі працівники оперативних підрозділів, 
незважаючи на закон, ухиляються від виконання доручень слідчого, 
розглядаючи це як надання допомоги слідчому у проведених слідчих дій. 
Причому майже половина з опитаних оперативників вважають, що слідчий і 
сам міг би виконати надіслані ним доручення. У свою ж чергу, 72 % опитуваних 
слідчих вказали, що однією з ефективних форм взаємодії слідчого з суб‘єктом, 
який провадить ОРД, є офіційне закріплення оперативного працівника для 
постійної допомоги слідчому під час розслідування злочину. Така форма 
звільняє останнього від необхідності писати безліч доручень (чим 
заощаджується дорогоцінний час), дозволяє сторонам психологічно і 
професійно сформувати позитивні роботі контакти, оптимально 
використовувати методи і засоби, що є на озброєнні в оперативно-розшукових 
апаратів. Проте ця форма не завжди знаходить належне поширення на практиці, 
зокрема через психологічні непорозуміння працівників цих двох структурних 
підрозділів. Справа у тому, що одного дотримання законодавчих приписів не 
достатньо для результативної співпраці, взаємодія повинна базуватися 
насамперед на налагоджених особистих контактах, зацікавленому спілкуванні 
виконавців між собою [3]. 

Проблема визначення критеріїв оцінювання розкриття злочинів 
загострюється через відсутність спеціальних наукових розроблень, хоча 
практична потреба у розв‘язанні цього складного завдання є надзвичайно 
актуальною. У жодному правоохоронному відомстві дотепер немає єдиного 
підходу стосовно визначення критеріїв оцінки діяльності з розкриття злочинів і 
тому на це ―традиційно‖ впливає суб‘єктивне ставлення керівників окремих 
служб. Приміром, залежно від того, який підрозділ розглядає питання оцінки 
результатів розкриття злочинів у звітний період (слідчий, оперативний чи 
адміністративний) пріоритет надають різним підходам: або враховують лише 
показники процесуальної роботи, або результативність ОРД, або ефективність 
спільних заходів тощо. 

Раніше для оцінки ефективності роботи органу дізнання щодо розкриття 
злочинів використовували статистичні показники розкриваності, які з 
допоміжного аналітичного засобу перетворились на безальтернативний 
критерій визначення службової успішності. Ці показники не завжди були здатні 
адекватно відобразити реальні результати протидії злочинності (йдеться, 
передусім, про організовану та економічну злочинність). Остаточна оцінка 
роботи оперативних підрозділів та слідчих (це підтверджують дані проведених 
нами опитувань) має здійснюватись лише після вирішення завдань 
кримінального судочинства, на що націлюють положення нового КПК України. 
Такий підхід, коли всі органи, що беруть участь у розкритті злочинів, будуть 
орієнтовані на кінцеві результати, дасть змогу значно підвищити ефективність 
взаємодії між ними.  
 

                                                 
3 Гребельский Д. В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / Д. В. Гребельский. – М. : 
Акад. МВД СССР, 1977. – 226 с. 
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