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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
Шановні учасники міжнародної науково-практичної  

конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі 
права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021»! 

Робота міжнародної науково-
практичної конференції, що відбу-
вається на базі Академії Державної 
пенітенціарної служби, об’єднала 
учасників, які представляють за-
клади вищої освіти та наукові уста-
нови України, Республіки Білорусь, 
Республіки Казахстан, органи дер-
жавної влади, в тому числі органи і 
установи виконання покарань, а та-
кож інші правоохоронні та правоза-
стосовні інституції. 

Метою науково-практичної 
конференції є обмін пропозиціями, 
накопиченим досвідом, апробація 
та широке висвітлення проблема-
тики в різних сферах, зокрема: про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців, забезпечення безперервної 
освіти, викладання іноземних мов, актуальних питань економіки і 
права, реформування кримінально-виконавчої системи, захисту прав 
і свобод людини і громадянина, управління суспільними процесами. 

Переконаний, що проведення фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень, виконаних на належному методологічному 
рівні, сприятиме в досягненні цілей, що пов’язані з підвищенням 
якості освіти, підтримці зв’язку між теорією і практикою, стимулю-
ванню до подальшої плідної роботи та реальному впровадженню на-
укових результатів у практичну діяльність. 

До роботи міжнародної науково-практичної конференції залучи-
лись понад 150 наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників, практиків, молодих учених з різних куточків України і 
зарубіжних країн, напрацювання яких здійснюють вагомий вплив на 
різні сфери суспільного життя, віддзеркалюють наявні проблеми й 
можливі шляхи їх вирішення. Академія вдячна співорганізаторам 
конференції, а саме: Міністерству юстиції України, Хмельницькому 
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університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Дунайсь-
кому інституту Національного університету «Одеська морська ака-
демія», Сумському державному педагогічному університету імені 
А. С. Макаренка, Барановичському державному університету, По-
лоцькому державному університету, Вищій технічній школі в Ка-
товіце, Інституту психології Люблінського католицького універси-
тету Іоанна Павла ІІ, Костанайській академії Міністерства 
внутрішніх справ Республіки Казахстан імені Шракбека Кабилбаєва. 

Сподіваюсь, що цікаві та інформативні наукові повідомлення 
учасників конференції сприятимуть належній їх апробації, а також 
подальшому розширенню і поглибленню наукових розвідок у галузі 
права, освіти, соціальних та поведінкових наук.  

 
З повагою  
 

ректор Академії Державної пенітенціарної служби  
доктор педагогічних наук, професор,  
заслужений працівник освіти України  
полковник внутрішньої служби  Олексій ТОГОЧИНСЬКИЙ  
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СЕКЦІЯ 1 
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

В СУЧАСНОМУ ОСВІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
Абильмажинов Марат Даулетович,  

старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки  
Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

имени Шракбека Кабылбаева 

К ВОПРОСУ ТАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОТРУДНИКАМИ 

ПОЛИЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Законом Республики Казахстана от 6 января 2011 г. «О правоохра-
нительной службе» сотрудникам полиции определены права по приме-
нению мер принуждения по защите жизни, здоровья, прав и свобод гра-
ждан, собственности, интересов общества и государства [1]. 

Один из практических вопросов является применение физиче-
ской силы и специальных средств. Бывают случаи, когда сотрудники 
полиции при исполнении служебных обязанностей и своими полно-
мочиями на применение физической силы и специальных средств, а 
именно меры силового воздействия не применяют. 

Анализ происшествий определяет основные причины, по ко-
торым сотрудники полиции не используют физическую силу и спе-
циальные средства, где им законом дают основания. Юридическая 
несостоятельность за ответственность и последующие последствия 
после их применения; стрессоустойчивость к применению физиче-
ской силы и специальных средств; техническая не тренированность 
по применению специальных средств в нештатных ситуациях, не 
знание условий и алгоритма законного применения физической 
силы и специальных средств. Для этого необходимо, чтобы сотруд-
ники полиции проходили учебно-полевую подготовку и курсы 
повышения квалификации к действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы и специальных средств. 

В Республике Казахстан в органах внутренних дел проводятся 
первоначальное профессиональное обучение, профессиональная пе-
реподготовка и повышение квалификации управленческого состава 
органов внутренних дел в ведомственных учебных заведениях Ми-
нистерства внутренних дел. 
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В период обучения необходимо использовать комбинированный 
стиль проведения учебного процесса по подготовке сотрудников по-
лиции: практическое поведение сотрудника полиции с изучением 
порядка применения физической силы и специальных средств, в ра-
мках которой должны изучаться приемы и способы применения фи-
зической силы и специальных средств в экстренных ситуациях сов-
местно с программой подразделений специального назначения. 

По мнению Д. В. Литвина, создание понятной модели примене-
ния физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия сотрудниками полиции позволит систематизировать однотип-
ные обстоятельства правонарушений и сопутствующие условия 
конфликтных ситуаций применения мер непосредственного прину-
ждения. Обобщение и систематизация типовых ситуаций примене-
ния мер непосредственного принуждения будет способствовать 
также конкретизации перечня специальных навыков тактических 
действий по применению физической силы, специальных средств, 
огнестрельного оружия, обеспечивающих эффективное выполнение 
служебных задач, безопасность сотрудников и гражданских лиц [2]. 

Необходимо рассмотреть также принципы применения силы как 
стандартов, позволяющих сотрудникам правоохранительных орга-
нов и населению определить допустимый уровень применения силы 
к нарушителям общественного правопорядка в зависимости от кон-
кретных обстоятельств. 

Отметим, что во многих зарубежных странах такие стандарты 
закреплены законодательно или судебной практикой и являются ос-
новой должностных инструкций для сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Формальную базу для разработки моделей в национальных право-
охранительных организациях представляет Конвенция ООН «Основ-
ные принципы применения силы и огнестрельного оружия должност-
ными лицами по поддержанию правопорядка», принятая Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности в Гаване в 1990 г. [3]. 

Первые практические модели были разработаны в правоохрани-
тельных органах США в 1980-х гг. и представляли собой графиче-
ские схемы, позволявшие офицеру полиции сопоставлять стандарт-
ные уровни сопротивления подозреваемого с допустимой мерой 
применения силы и выбирать адекватную реакцию на фактическое 
поведение в реальной обстановке. Реальные модели, закрепленные в 
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виде закона и организационной нормы, могут значительно отли-
чатся в зависимости от национальных традиций и организационных 
задач. 

Одной из распространенных моделей является шестиступенчатая: 
1) присутствие сотрудника полиции – этот уровень состоит толь-

ко из присутствия сотрудника полиции в форменном обмундирова-
нии, возможно, с должным образом маркированным средством перед-
вижения. Это, как правило, является достаточным для повышения 
требований закона и прекращения мелких правонарушений; 

2) устные требования/команды – ясные и понятные устные рас-
поряжения сотрудника полиции субъекту, что может быть приме-
нена сила. Распоряжения должны быть исполнимыми и законными, 
а предупреждения – соответствовать ступеням модели применения 
силы в случае отказа субъекта выполнять распоряжения; 

3) простое силовое воздействие – загибы руки, воздействия на 
болевые точки и обычное применение наручников. На этой ступени 
существует вероятность нанесения легкого вреда здоровью; 

4) жестокое силовое воздействие – удары руками и ногами. На 
этом уровне есть заметная вероятность нанесения вреда здоровью 
субъекта в виде переломов, растяжений и разрывов связок; 

5) применение специальных средств – применение резиновых 
палок, слезоточивых аэрозолей, электрошоковых устройств, рези-
новых пуль, водометов, служебных животных. Как правило, спе-
циальные средства предназначены для воздействия на мышечную 
ткань руки и ноги. Однако намеренное применение спецсредств в 
область головы, шеи, паха, коленных чашек, спины может быть ква-
лифицировано как использование смертельной силы [4]. 

Все модели применения силы базируются на оценке поведения 
субъекта и определяют критерии, на основании которых сотрудник 
правоохранительных органов принимает решение об использовании 
той или иной ее ступени. В качестве примера приводится следующая 
базовая классификация поведения: 

– пассивное повиновение – лицо признает полномочия сотрудника 
правоохранительных органов и выполняет его устные требования; 

– пассивное сопротивление – лицо не подчиняется законным требо-
ваниям сотрудника правоохранительных органов, но при этом не сопро-
тивляется физическому принуждению со стороны правоохранителей; 

– активное сопротивление – лицо не подчиняется требованиям 
сотрудника полиции, сопротивляется физическому принуждению с 
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его стороны сотрудника, но при этом не пытается нанести ему физи-
ческий вред либо окружающим; 

– активная агрессия – лицо не подчиняется требованиям сотруд-
ника правоохранительных органов, сопротивляется физическому 
принуждению со стороны сотрудника и пытается нанести физиче-
ский вред сотруднику либо окружающим. 

Законодательство ряда зарубежных стран подразделяют актив-
ную агрессию без применения оружия (если субъект нападает на со-
трудников полиции или окружающих лиц без применения каких-
либо предметов: например, удары руками, ногами) и агрессию с ис-
пользованием огнестрельного, холодного и иного оружия, а также 
предметов, используемых в качестве оружия. 

К лицам, демонстрирующим пассивное поведение либо актив-
ное сопротивление, как правило, применяются уровни 1–3 модели, а 
активное агрессивное поведение: 4–6 уровни. Конкретные реали-
зации модели обычно детализируют применение тех или иных спец-
средств и оружия в типовых ситуациях. 

Систематизация типичных ситуаций, связанные с применением 
физической силы и специальных средств сотрудниками правоохра-
нительных органов (полиции) при несении службы по охране обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности дает 
существенный импульс на решение на полную безопасность сотру-
дника полиции в отношении применения сил принуждения на пора-
жение. Построение соответствующих ситуационных моделей пове-
дения и алгоритмов действий сотрудников полиции одним 
документом для реализации директивы одинаковых прав по приме-
нению физической силы и специальных средств. Это приведет к со-
кращению количества применения насилия и сопротивления сотру-
дникам полиции при выполнении задач по охране общественного 
порядка и как разумеющее следствие, укреплению охраны и подня-
тия имиджа казахстанской полиции. 

Список использованных источников 
1. О правоохранительной службе: Закон Республики Казахстан от 06.01.2011 г. 

№ 380-IV ЗРК. Дата обновления: 01.01.2021. URL: https://online.zakon.kz/Document/? 
doc_id=30916594#pos=3;-106 (дата обращения: 01.01.2021). 

2. Литвин Д. В. Модель применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Концепт. 2016. № 15. 
С. 1916–1920. URL: http://e-koncept.ru/2016/96302.htm. (дата обращения: 
01.01.2021). 



17 

3. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия долж-
ностными лицами по поддерживанию правопорядка. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml.  

4. Принципы применения силы: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 04.12.1986 г. № 41/149. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/41/149. 
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професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін  
Академії Державної пенітенціарної служби 

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЮРИСТІВ  

Система ступеневої професійної вищої освіти має адекватно ре-
агувати на виклики світових процесів глобалізації, інформатизації, 
активно розвиватися, тому що її результатом є фахівець нового типу, 
який вміє самостійно добувати, обробляти, ефективно аналізувати 
добуту інформацію. Саме тому на теперішній час актуальною про-
блемою сучасної системи ступеневої професійної вищої освіти є її 
технологізація, оскільки цей процес виступає як детально організо-
вана сукупність запланованих дій, що здійснюються в певній послі-
довності. 

Започаткування ідеї технології педагогічного процесу можна 
вважати зі всесвітньо відомої праці А.С. Макаренка «Педагогічна 
поема», в якій він писав, що «наше педагогічне виробництво ніколи 
не будувалося на технологічній логіці, а завжди на логіці моральної 
проповіді». Вів вважав, що будь-яка діяльність, у тому числі й педа-
гогічна, має базуватися на певній сукупності технологічних опера-
цій, конструювання цілісного процесу навчання (застосування пев-
них конструктів), контролю та вибраковці. 

На теперішній час існує багато педагогічних технологій, що різ-
няться за цілями, завданнями, структурою, методиками навчання і від-
повідно за формами здобуття вищої освіти. Саме використання еле-
ментів технологізації навчання робить процес здобуття знань, набуття 
вмінь та навичок більш ефективним на будь-якому рівні вищої освіти. 

Професійна юридична освіта на будь-якому рівні повинна відпо-
відати певним вимогам, серед яких головними є такі:  

– зміст освітнього процесу має відповідати поставленим цілям, 
бути необхідним і достатнім (за повнотою та рівнем відображеного 
об’єктивізованого досвіду) для їх досягнення; зміст освітнього про-
цесу – це поєднання змісту всіх навчальних і виховних програм, які 
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здійснюються у закладі вищої освіти для підготовки фахівців. Най-
важливішим компонентом цього процесу є безпосередня спільна ді-
яльність викладача і здобувача вищої освіти на заняттях. Поряд з 
цим компонентом велике значення також мають такі компоненти, 
як: педагогічні взаємини між викладачем і здобувачами вищої освіти 
в позааудиторний час, спеціальні заходи загальнокультурного та ви-
ховного характеру, що спрямовані на задоволення потреб особис-
тості в інтелектуальному, культурному й моральному розвитку; 

– відповідність психолого-педагогічним, загальнодидактичним 
вимогам, що забезпечує технологічність (реалізацію); це означає, що 
відібраний навчальний матеріал має бути логічно й послідовно орга-
нізаційно поєднаним, враховувати рівень можливості засвоєння нав-
чального матеріалу здобувачем вищої освіти на певному освітньому 
рівні за наявності обмежень у часі, умови реалізації освітнього про-
цесу тощо. 

Педагогічною технологію зазвичай називають напрямок зарубіж-
ної педагогіки, який має своєю метою підвищення ефективності освіт-
нього процесу, гарантоване досягнення здобувачами вищої освіти за-
планованих результатів навчання. Саме словосполучення «педагогічна 
технологія» є неточним перекладом з англійської мови «an educational 
technology», яке було введено в наукові дослідження вченими-педаго-
гами ще у 50-х роках ХХ століття. Введення технології в освітній про-
цес відбувалося за двома напрямками: до середини 50-х років ХХ ст. 
технологічність освітнього середовища пов’язували зі створенням тех-
нічного середовища, комплексу автоматизованих засобів для традицій-
ного навчання. З середини 50-х років ХХ ст. з’явився новий технологіч-
ний підхід до побудови навчального процесу. На сьогодні обидва 
напрямки тісно сплітаються, впливаючи на зміну самої парадигми 
освіти. 

Будь-яке педагогічне завдання ефективно може бути вирішено 
тільки за допомогою адекватної технології (освітньої технології та 
технології виховання), яка реалізується кваліфікованими педаго-
гами-професіоналами. Освітня технологія – це комплекс, що склада-
ється з прогнозованих уявлень запланованих результатів навчання, 
засобів діагностики поточного стану здобувачів вищої освіти, на-
бору моделей навчання, критеріїв вибору оптимальної моделі для 
конкретних умов. До методологічних якостей педагогічної техноло-
гії відносять технологічну схему (дорожню карту), наукову базу, си-
стемність, керованість, ефективність та відтворюваність. 
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Педагогічна технологія пов’язана з системним підходом до освіти 
й навчання, вона охоплює всі аспекти та елементи педагогічної сис-
теми – від постановки мети до проєктування всього дидактичного 
процесу і перевірки його ефективності. Педагогічна технологія має 
певні ознаки та принципи. До характерних ознак педагогічних техно-
логій відносять такі: концептуальність; системність; дидактичне за-
безпечення відповідно до цілей навчання; інноваційність; оптималь-
ність; корегованість; відтворюваність та гарантованість результатів 
навчання. Серед принципів педагогічних технологій виділяють прин-
цип цілісності технологій; принцип варіативно-особистісної варіати-
вності навчання; принцип фундаменталізації та принцип професійної 
спрямованості; принцип інформаційної підтримки технологічності 
навчання. 

Структурними компонентами педагогічної технології як систем-
ної категорії є цілі та зміст навчання; засоби педагогічної взаємодії, в 
тому числі мотивації та засобів навчання; організації освітнього про-
цесу; суб’єкти процесу навчання; результат діяльності (в тому числі 
рівень професійної підготовки). Кожен з цих елементів стрімко розви-
вається та набуває характеристик інноваційності. І сьогодні педагогіч-
ні технології виступають як різновид соціальних інновацій, що базу-
ються на інтерактивних та комп’ютерних технологіях навчання, 
застосовуються все більше в освітній сфері. При інтерактивних техно-
логіях навчання головною метою лекцій є набуття знань здобувачами 
вищої юридичної освіти при безпосередній дієвій їх участі. Правильна 
постановка проблеми спонукає їх до динамічної розумової діяльності, 
до самостійного пошуку відповіді на поставлені запитання, пробуджує 
зацікавленість до навчального матеріалу, привертає увагу до поставле-
ної проблеми. Також можна виділити такі інтерактивні форми нав-
чання проведення занять, як семінар-диспут, кейси, тренінги, вебінари, 
правові театри, правові дискусійні майданчики тощо. 

Семінар-диспут, правові театри, правові дискусійні майданчики 
дозволяють підвищити розумову активність здобувачів вищої 
освіти, сформувати вміння вести полеміку, ділові переговори, визна-
чити проблему, відстоювати власну позицію, захищати власні пог-
ляди та переконання, грамотно та лаконічно викладати думки. 

Основним елементом навчальної роботи викладача і здобувачів ви-
щої освіти є не тільки отримання інформації, але й ситуації в їх предмет-
ній і соціальній визначеності, діяльність здобувачів вищої освіти на-
буває рис, в яких прояснюються особливості майбутньої професії. 
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Рішення ситуаційних завдань і прикладів дозволяє розвивати ро-
зумові здібності, ціннісне ставлення до освіти та професії юриста. 
Цей підхід найбільш успішно матеріалізується за допомогою кейс-
технології, яку більшість учених-педагогів та практиків вважають 
ефективною. Кейс являє собою опис конкретної ситуації з життя 
професійної сфери, підготовленої за спеціальним форматом, що до-
зволяє здобувачам вищої освіти аналізувати та узагальнювати різні 
види інформації. Кейсовий метод навчання – це навчання дією. 
Кейс-завдання із запропонованими навчально-професійними ситуа-
ціями подаються та вирішуються на навчальних заняттях практич-
ного характеру. 

Ще однією інноваційною технологією є комп’ютерні технології 
навчання, що характеризуються збиранням, переробкою, збережен-
ням, аналізом і передачею інформації здобувачем вищої освіти з ви-
користанням комп’ютера, що дозволяють вирішувати оперативно 
певні професійні завдання. Успішне поєднання принципів та методів 
інтегративних та інформаційно-комунікативних технологій дозво-
ляє учасниками освітнього процесу в системі «викладач – здобувач 
вищої освіти» спільно працювати в багатомірному освітньому прос-
торі у форматі ділового співробітництва рівноправних партнерів. 
Комп’ютер здатен не тільки акумулювати інформацію, але й висту-
пає ефективним засобом комунікації, забезпечує можливість мобіль-
ного оперативного спілкування. 

Проєктування освітнього процесу містить вибір форм, методів, 
підходів, методик, планування послідовності застосування різних ме-
тодів навчання, аналіз проведеної роботи, структурування навчаль-
ного матеріалу, визначення оптимальних рівнів знань, умінь та нави-
чок, компетенцій, якими мають володіти майбутні фахівці-юристи, 
тобто вибір педагогічної технології, яка буде використана під час на-
вчання. У процесі вибору викладач оцінює ймовірність одного рі-
шення серед інших можливих, також ефективність для досягнення по-
ставленої мети. 

За результатами викладеного матеріалу можна зробити такі ви-
сновки, як: 1) педагогічна технологія – це опис процесу досягнення 
запланованих результатів навчання; 2) педагогічна технологія ви-
значає вектор взаємодії у системі «викладач – здобувачі вищої 
освіти»; 3) концептуальну основу розробки педагогічної технології 
підготовки майбутніх фахівців-юристів становлять системний, ком-
петентністний підходи, теорії особистісно орієнтованого навчання, 
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що базується на концепції інтерактивної педагогічної взаємодії, та 
теорії контекстно-ситуаційного навчання; 4) творчі викладачі знахо-
дяться в постійному пошуку щодо обрання інноваційно-педагогіч-
них технологій, оскільки вони дозволяють досягати запланованого 
результату навчання, зекономити час, засоби та сили на досягнення 
поставлених цілей, розвивати творче мислення і здатності здобува-
чів вищої освіти; 5) педагогічна технологія є своєрідним проєктом 
діяльності майбутніх фахівців-юристів і викладачів з чітко прописа-
ними етапами дій, що гарантують досягнення поставленої мети нав-
чання – сформованої професійної компетентності та готовності до 
професійної діяльності. 

Ахметова Юлія Радіківна, 
студентка 4 курсу Національного університету 

 «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; 
Повечера Ірина Віталіївна, 

доцент Національного університету  
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ  
«КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» У 6 КЛАСІ 

Розділ «Комп’ютерна графіка» вперше вивчається у 6 класі. Ви-
вчення одного з основних розділів доцільно розпочинати із ознайо-
млення з основними поняттями: 

1. Поняття комп’ютерної графіки, її види. 
2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати 

файлів векторних та растрових зображень.  
3. Налаштування параметрів, перетворення формату готового 

зображення. 
4. Особливості опрацювання та побудови векторних зображень. 

Графічні примітиви та побудова зображення з них. 
5. Операції з окремими об’єктами та групами об’єктів. 
6. Багатошарові зображення. Розташування об’єктів у шарах. 
7. Форматування та створення тексту до графічних зображень. 
Згідно з методичними рекомендаціями, які вчитель самостійно 

добирає, зміст і кількість компетентнісних задач, оцінювання є 
обов’язковим для всіх учнів. Час, що відводиться на опрацювання 
цього курсу, рекомендовано розподілити таким чином: 70 % – на за-
своєння теоретичних знань, а 30 % – на формування практичних 
умінь роботи з графічними редакторами. 
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Слід зазначити, що часто вчителі не достатньо висвітлюють пи-
тання можливостей використання різних графічних редакторів, тим 
самим допускають суттєву  помилку. На етапі узагальнення теоре-
тичних знань з можливостей використання графічного редактора по-
трібно намагатися, щоб учні зрозуміли головні характеристики гра-
фічного редактора. 

Тому етап узагальнення теоретичного матеріалу вчителю доціль-
но проводити, враховуючи те, що графічний редактор може бути зна-
йомий деяким учням. 

Для кращого контролю рівня засвоєння знань з розділу 
«Комп’ютерна графіка» можна розробити перелік питань у вигляді 
тестових завдань, виконання індивідуальних творчих проєктів, кро-
свордів, творчих задач тощо. 

Для вивчення розділу «Комп’ютерна графіка» доцільно застосу-
вати інформаційно-комунікативні технології навчання. Наприклад, 
перегляд презентацій, відеофільмів та інших мультимедійних мате-
ріалів. Це дозволяє значно скоротити час вчителя та зацікавлює уч-
нів до вивчення основних можливостей, інструментів, інтерфейсу та 
набуття навиків роботи з графічними редакторами. Важливо перед-
бачити використання інтерактивної дошки або мультимедійного 
проєктора. Сучасні технічні засоби роблять урок засвоєння знань ці-
кавим, яскравим та наочним.  

Використання засобів ІКТ під час уроку інформатики сприяє під-
вищенню зацікавленості та пізнавальної активності учнів, дає можли-
вість повною мірою використовувати різні форми роботи. Вчитель має 
змогу залучати учнів до індивідуальної або групової роботи, поєдну-
вати їх, створювати в класі комфортний, діалоговий характер навчання. 

Також ці засоби надають допомогу вчителю в підготовці, організа-
ції та моніторингу навчального процесу: дають змогу нових форм по-
дання теоретичного матеріалу, систематизації та оцінювання знань уч-
нів, мотивують вчителя на його подальше професійне зростання. 

У процесі систематизації знань доцільно запропонувати учням 
завдання на знаходження відмінностей під час побудови різних гра-
фічних об’єктів, з’ясування переваг та недоліків використання різ-
них інструментів. 

Основним типом занять з розділу «Комп’ютерна графіка» є лабо-
раторно-практичні роботи. Більшість завдань виконуються за допомо-
гою персональних комп’ютерів і необхідних для цього графічних ре-
дакторів. Систематичне збільшення складності завдань сприяє більш 
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глибокому засвоєнню вивченого теоретичного матеріалу, оскільки ці-
леспрямоване звернення до попередніх тем дозволяє учням засвоїти 
нові поняття, базуючись на їх практичному використанні. 

Важливу роль у вивченні розділу «Комп’ютерна графіка» відіг-
рає метод проєктів. Переваги цього методу полягають у необхідності 
зрозуміти зміст та призначення своєї роботи та виборі засобів для її 
втілення. Проєктний метод підвищує мотивацію та пізнавальну ак-
тивність учнів як до вивчення розділу, так і до інформатики в цілому. 

Наступним етапом вивчення може бути виконання індивідуаль-
них творчих завдань, що сприяють розвитку креативності та фанта-
зії, формують вміння вибору кольорів, інструментів, засобів та ме-
тодів створення або обробки. Перед отриманням завдань детальної 
інструкції з виконання не  надається, а лише деякі рекомендації щодо 
вибору інструментів. Для закріплення вивченого матеріалу можна 
запропонувати лабораторні роботи, що охоплюють увесь вивчений 
теоретичний матеріал, пропонуючи алгоритми виконання, що дасть 
змогу учням самостійно вибирати інструменти та засоби створення. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ  
У ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки є модернізація структури, змісту й організації освіти на 
компетентнісній основі, спрямованій на глибоке засвоєння фахових 
знань і способів практичної діяльності, всебічний розвиток особис-
тості, завдяки яким людина може реалізувати себе в житті. 

Компетентнісна стратегія також покладена в основу державного 
стандарту розвитку вищої освіти, в якому ключові (стратегічні) ком-
петентності визначено як основу якісного формування особистості 
студента. 
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Тому, на наш погляд, важливо з’ясувати, які саме компетентно-
сті треба формувати і що має бути кінцевим результатом. Це спону-
кало нас до розроблення відповідної структурно-функціональної мо-
делі (рис.). 

 

 
Рис. Структурно-функціональна модель ключових компетентностей 
Аналіз праць, присвячених цій проблемі (І. Бех, Н. Бібік, О. Сав-

ченко, Л. Слабодюк, А. Хуторський та ін.), багаторічний досвід ро-
боти в закладах вищої освіти, свідчать, що основними ключовими 
компетентностями, якими повинні володіти студенти, є такі: навчаль-
ні, комунікативні, адаптивні, моральні, вольові, громадянські, дослід-
ницькі та валеологічні [3; 4]. 

Загальновизнаною є проблема навчання студентів умінню навча-
тись. Проведені нами дослідження показують, що в переважної біль-
шості випускників шкіл, які вступають до закладів вищої освіти, не-
достатньо сформоване вміння навчатись, і основною причиною цього 
недоліку є низький рівень сформованості потреби в знаннях. Мабуть, 
від батьків передалась з минулого потреба в дипломі про вищу освіту, 
а не в знаннях і вміннях. З іншого боку, навчання – це важка праця. 
Щоб успішно навчатись, треба докласти багато зусиль, бути організо-
ваним, систематично працювати, розуміти роль знань у своєму май-
бутньому житті. Крім того, суттєвим гальмом у підготовці учнів до 
пізнавальної діяльності є репродуктивність навчання. Традиції репро-
дуктивного навчання ще й на сьогодні міцно утримуються в шкільній 
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практиці. Навіть комп’ютеризація навчання не призвела до кардиналь-
них змін. Першокурсники (вчорашні учні) намагаються використову-
вати мережу «Інтернет» для пошуку готової відповіді на певне запитан-
ня. Тому, на нашу думку, першочергове завдання викладачів (особливо 
тих, хто викладає на першому курсі) – переорієнтувати схильність сту-
дентів до репродуктивної діяльності, спрямувати їх навчальну діяль-
ність на шлях пізнавальної самостійності. 

Не менш важливими, аніж навчальні, є комунікативні здібності 
студентів. Єрмоленко С. до комунікативних залучає вміння слухати 
(розуміти мовлення в звуковому оформленні); вміння говорити (ви-
словлюватися в усній формі); вміння читати (розуміти мовлення в 
його графічному оформленні); вміння писати (висловлювати думку 
в письмовій формі) [2, с. 43]. До зазначеного вище треба додати 
вміння використовувати фахову термінологію, адже в поняттях зо-
середжені основні знання. 

Вміння слухати співрозмовника є важливим компонентом кому-
нікативних умінь, бо воно вимагає уваги. Вовк А. до комунікативних 
здатностей відносить: рівень потреби у спілкуванні, наявність уста-
новки на спілкування, емоційні реакції на партнера по спілкуванню, 
мовленнєву культуру, мовленнєві вміння [1]. Свейн М. та Кенейл М. 
створили модель комунікативної компетентності, яка має такі ком-
поненти: граматичний, соціолінгвістичний, дискурсивний та страте-
гічний [5, с. 37]. 

Комунікативну функцію виконує мова, яка впливає на особис-
тість, формує коло її інтересів, моральних орієнтирів. Вона є необ-
хідною умовою успішності людини як у професійній діяльності, так 
і в повсякденному житті. Комунікативна компетентність дає можли-
вість бути дипломатичнішим, аргументованішим у відстоюванні 
своєї думки, конструктивнішим у прийнятті рішень, адаптивнішим. 

Адаптивність ми відносимо до однієї з важливих ключових ком-
петентностей. Вона відіграє значну роль не тільки в комунікативно-
сті, а й фаховій діяльності, за якої дуже часто доводиться пристосо-
вуватись до нових умов праці, до нової техніки тощо.  

До структурно-функціональної моделі підготовки фахівців у пе-
релік важливих ключових компетентностей ми внесли вольові ком-
петентності. Це обумовлено важливістю в навчанні бути наполегли-
вим, зосередженим, працьовитим. Без цих якостей не можливе 
ефективне, результативне навчання. 
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Громадянські компетентності полягають в усвідомленні цінно-
сті праці та працьовитості для досягнення добробуту, розумінні ва-
жливості участі в громадянській діяльності, відповідальності перед 
колективом, толерантності у стосунках. 

До важливих компетентностей ми відносимо дослідницькі, адже 
вони є основою формування креативного мислення особистості. 
Уміння висувати припущення, шукати засоби їх доведення, дово-
дити, робити висновки – це елементи проєктної діяльності, які важ-
ливі як у повсякденному житті, так і в роботі. 

Усвідомленню важливості свого здоров’я та оточення сприяє ва-
леологічна компетентність, яка також нами включена до структурно-
функціональної моделі підготовки майбутніх фахівців. Вона сприяє 
збереженню психічного та психо-фізіологічного здоров’я, запобігає 
та долає відхилення в розвитку особистості, життєстверджує її. 

Зрозуміло, що послідовність у моделі виокремлених ключових 
компетентностей є умовною. У реальному навчанні вони формуються 
залежно від навчального матеріалу, виду навчальних занять тощо. Го-
ловне, щоб у результаті в студента була сформована інтегральна ком-
петентність, яка є новоутворенням, що характеризує якість особис-
тості студента, його здатність продуктивно навчатись, володіти 
моральними, поведінковими і життєвими цінностями. 

Пріоритет у формуванні інтегральної ключової компетентності 
належить освітньому процесу. Можна сказати, що основні компетен-
тності, в тому числі й інтегральна, формуються в процесі засвоєння 
знань, умінь і навичок. Проте найбільш сприятливі умови для їх фор-
мування складаються під час компетентнісного підходу до навчання. 
Однак їх дієвість значною мірою залежить від «атмосфери засвоєння» 
– студентського колективу, наявності інформаційного забезпечення, 
складу викладачів, традицій закладу освіти тощо. 

Важливою проблемою є методика формування ключових компе-
тентностей, особливо інтегральної. Формальна відповідь – треба в 
навчанні використовувати інтерактивні методи навчання, більше за-
лучати студентів до самостійної роботи тощо, мало про що говорить. 
Мабуть, треба розпочати зі створення в державі умов, коли компете-
нтна людина матиме пріоритет під час влаштування на роботу, коли 
від цього залежатиме її добробут. 

Ступінь сформованості інтегральної ключової компетентності 
виявляється в навчальній діяльності студента. Наявність потреби в 
знаннях та вміннях, розвиненість пізнавальної самостійності, вміння 
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продуктивно спілкуватись, наявність навчального і життєвого дос-
віду є головними ознаками сформованості інтегральної ключової 
компетентності. Знову ж виникає проблема – треба розробити чіткі 
критерії оцінювання вищезгаданих якостей особистості. 
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ЛІДЕРСТВО ЯК АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ 

На сьогодні українське суспільство потребує належного рівня 
сформованості професійної компетентності в майбутніх фахівців 
правоохоронної діяльності пенітенціарної системи як одного з клю-
чових факторів, що забезпечить гуманізацію та дотримання прав лю-
дини в Україні. Формування та підвищення рівня сформованості 
професійної компетентності пенітенціаріїв має здійснюватись у про-
цесі навчання у відомчих спеціалізованих закладах професійної 
освіти пенітенціарної системи України. 

На початку ХХІ століття у системі професійної освіти спостері-
гається стрімкий перехід від знаннєвої парадигми («Знання – сила!») 
до компетентнісної («Головне не саме знання, а здатність ефективно 
його застосовувати в будь-яких умовах!»). У першу чергу це зумов-
лено всесвітньою глобалізацією, швидким темпом розповсюдження 
та оновлення інформації, а знання – це засвоєна інформація, яка, 
крім того, що швидко втрачає актуальність, кожною окремою осо-
бистістю сприймається та реалізується по-різному. Впровадження у 
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системі професійної освіти компетентнісного підходу професійної 
підготовки дає можливість подолати розрив між теорією і практикою, 
об’єднавши їх, а також запровадити єдину систему визначення цілей, 
відбору змісту, організаційного та технологічного забезпечення освіт-
нього процесу на основі виокремлення спеціальних, загальних і клю-
чових компетенцій, що гарантують якість та результативність профе-
сійної діяльності фахівця. Так, наприклад, І. Зимня зазначає, що 
компетентність як актуальна особистісна якість та соціально-профе-
сійна характеристика людини ґрунтується на знаннях. Крім цього, 
компонентами компетентності, на думку вченої, є, по-перше, готов-
ність до вияву компетентності (мотиваційний аспект), тобто мобіліза-
ція суб’єктних сил; по-друге, знання змісту компетентності (когніти-
вний аспект); по-третє, досвід застосування цих знань у різноманітних 
стандартних і нестандартних ситуаціях (поведінковий аспект); по-че-
тверте, ставлення до змісту компетентності й об’єкта її застосування 
(ціннісно-значеннєвий аспект); по-п’яте, емоційно-вольова регуляція 
процесу й результату вияву компетентності [3, с. 20–27]. 

Щодо професійної компетентності майбутніх фахівців право-
охоронної діяльності проаналізуємо результати досліджень вітчиз-
няних науковців. Так, О. Євсюков визначає професійну компетент-
ність як інтегровану властивість, фактор успішності професійної 
діяльності. Структурними компонентами професійної компетентно-
сті майбутнього співробітника внутрішніх справ О. Євсюков називає 
мотиваційно-ціннісний (професійна спрямованість діяльності), зміс-
товно-процесуальний (система знань і вмінь) і професійно-особистіс-
ний (сукупність здібностей і якостей) компоненти [2, с. 154]. Зміст 
професійної компетентності фахівця правоохоронної діяльності пені-
тенціарної системи обумовлений метою та завданнями пенітенціарної 
системи України, соціальним замовленням суспільства. Вимоги до 
професійної компетентності пенітенціарія закріплені у відповідних 
законах і нормативних актах та визначають необхідність виконання 
різноаспектних завдань, зокрема діяльності, пов’язаної із виконанням 
покарань, психолого-педагогічної, аналітичної, розшуково-оператив-
ної, господарської та ін. Костенко В. вважає професійну компетент-
ність молодшого начальницького складу кримінально-виконавчої 
служби – інтегральною професійно особистісною характеристикою, 
яка визначається загальнокультурними, соціальними, духовними 
принципами та принципами «динамічної безпеки» і передбачає сфор-
мованість професійних знань, умінь та навичок, професійно важливих 
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особистісних якостей та досвіду, належного рівня розвитку самосві-
домості та здатність адекватно застосувати ці знання, вміння і досвід 
у конкретній соціально-професійній ситуації [4, с. 71–72]. Костенко В. 
у структурі професійної компетентності пенітенціарія виокремлює 
п’ять компонентів: цілемотиваційний, змістовий, предметно-практич-
ний, особистісний та рефлексивний [4, с. 175]. У свою чергу, П. Дар-
мограй професійну компетентність фахівця-пенітенціарія визначає як 
інтегративну особистісну властивість, що охоплює його цінності, пра-
гнення та мотиви професійної діяльності, правові, управлінські, спе-
ціальні, психолого-педагогічні й комунікативні знання, вміння і нави-
чки, професійно важливі якості та дозволяє ефективно організовувати 
діяльність установи виконання покарань і взаємодіяти із внутрішнім і 
зовнішнім середовищем. У структурі професійної компетентності фа-
хівця пенітенціарної системи П. Дармограй називає ціннісно-особис-
тісний, когнітивно-змістовий та діяльнісно-рефлексивний компонен-
ти [1, с. 75]. 

Враховуючи власні спостереження та аналіз наукових дослі-
джень, стає можливим твердження, що рівень та якість сформованості 
професійної компетентності фахівця-пенітенціарія визначає успіш-
ність його професійної діяльності та ефективність й результативність 
функціонування пенітенціарної системи України загалом. Значущим 
структурним елементом професійної компетентності фахівця висту-
пають управлінські знання та навички. У сучасній теорії управління 
стрімко розвиваються концепції лідерства, результати наукових дос-
ліджень «феномена лідерства» свідчать про перспективність, ефекти-
вність та дієвість застосування принципів лідерства в будь-якому ко-
лективі. Принципову відмінність між керівником-менеджером і 
керівником-лідером озвучили вітчизняні науковці О. Романовський, 
В. Бабаєв, О. Пономарьов [6]. На сьогодні спостерігається кореляція 
сучасного суспільства з параметрами лідерства як вищого рівня еволю-
ції управління, відповідно виникає суспільна потреба в умовах профе-
сійної підготовки управлінців, розвитку в них лідерського потенціалу. 
Формування лідерського потенціалу в системі професійної підготовки 
майбутніх фахівців правоохоронної діяльності пенітенціарної системи 
України значно підвищить рівень сформованості та якість професійної 
компетентності пенітенціарного персоналу. 

Лідерський потенціал майбутніх фахівців правоохоронної діяль-
ності пенітенціарної системи України структурно, з урахуванням спе-
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цифіки професійної діяльності пенітенціаріїв, містить такі компоне-
нти: особистісно-рефлексивний, когнітивно-професійний, ціннісно-
мотиваційний, емоційно-вольовий, стратегічно-діяльнісний, комуні-
кативно-організаційний [7]. За умови формування лідерського потен-
ціалу не як структурного елементу професійної компетентності, а як 
базису, основи професійної підготовки майбутніх фахівців правоохо-
ронної діяльності пенітенціарної системи України – це примножить 
професійну компетентність останніх. А також буде забезпечено: пі-
знання самого себе, рефлексія своїх лідерських здібностей і якостей, 
самооцінка; самоефективність, здатність до самовдосконалення; акти-
вність, ініціативність, обов’язковість, надійність, відповідальність, по-
чуття гумору і вміння посміятися над собою, оптимістичність, чесність, 
патріотизм, прагнення до самовдосконалення, високий коефіцієнт ори-
гінальності (ОQ), високий коефіцієнт духовного інтелекту (SQ), висо-
кий коефіцієнт життєвої енергії (VQ), прагнення до досконалості у 
своїй професії, пізнавальність, високий традиційний інтелект (IQ), со-
ціально-психологічна компетентність, зокрема знання вимог, що пре-
д’являються до сучасного лідера, усвідомлення своїх цінностей, моти-
вів, переконань, знання цінностей групи й орієнтація на них, мотивація 
до лідерства та успіху, розвинений емоційний інтелект (EQ), інтуїція, 
цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, впевненість у собі, вимо-
гливість, самовладання, емоційна зрілість, стресостійкість, уміння ство-
рювати команду, досягнення цілей групи, постановка цілей, знання 
стратегії і тактики їх досягнення, міжособистісна і рольова взаємодія, 
швидкість мислення, логічність, креативність, проникливість, здатність 
до прогнозування та узагальнення, критичність, розсудливість, комуні-
кабельність, переконливість, тактовність, дипломатичність, емпатій-
ність, гнучкість, розвинуті мовленнєві та організаційні здібності [7]. 

Отже, враховуючи рух України до євроінтеграції, реорганізації 
пенітенціарної системи та підвищення вимог до професійної діяль-
ності пенітенціарного персоналу, питання підвищення його профе-
сійної компетентності нині є актуальним. Можливий шлях вирі-
шення цього питання – дослідження лідерського потенціалу 
пенітенціаріїв та шляхів його формування в умовах професійної під-
готовки у відомчих спеціалізованих закладах професійної освіти пе-
нітенціарної системи України. 
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РОЛЬ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У РЕФОРМУВАННІ 
ТА МАРКЕТИЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Розвиток процесів глобалізації та інтернаціоналізації світового 
господарства вимагає від вищої освіти підготовки професійних кад-
рів, здатних ефективно працювати в умовах змін глобальної еконо-
мічної системи. Кожен заклад вищої освіти прагне вибудовувати 
власну стратегію розвитку, коли високий рівень кваліфікації випус-
кників відповідає затребуваним компетенціям з боку бізнесу і дер-
жави. У складному ринковому середовищі виникають різнопланові 
інтереси взаємодії ЗВО зі стейкхолдерами. 

Серед великої кількості зацікавлених осіб найбільш пріоритет-
ними стейкхолдерами для налагодження довгострокової взаємодії із 
ЗВО є: абітурієнти та їх батьки, студенти, випускники, науково-пе-
дагогічні працівники та роботодавці. 

Завдяки абітурієнтам має зберігатися контингент студентів, а від-
повідно і фінансовий стан ЗВО, збереження його кадрового та науко-
вого потенціалу. Тому важливо забезпечити маркетингову привабли-
вість ЗВО, яка досягається за рахунок позитивного іміджу та унікальної 
пропозиції освітніх продуктів із конкурентними перевагами. З метою 
усвідомлення потреб та інтересів абітурієнтів, їх ціннісних орієнтирів, 
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особливостей прийняття рішень щодо вибору ЗВО для навчання необ-
хідно вести маркетингову політику серед старшокласників та їх бать-
ків, використовуючи сучасні інтернет-комунікації (сайти, соціальні 
мережі, блоги, чати, форуми) та івент-заходи (квести, флешмоби, май-
стер-класи, акції тощо), а для батьків – традиційні (зустрічі на бать-
ківських зборах у школах, дні відкритих дверей, мобільний марке-
тинг). ЗВО має спрямовувати зусилля на формування емоцій у 
потенційних абітурієнтів, залучати їх до культурного та наукового 
життя закладу, що дасть змогу сформувати почуття належності та ло-
яльності й сприятиме вибору його для вступу та навчання. 

Студенти зацікавлені в отриманні якісної освіти, саморозвитку 
та сприятливих умовах навчання. ЗВО повинно забезпечувати ви-
соку якість процесу виробництва та споживання освітніх послуг, від 
якої значною мірою залежить задоволеність студентів. Найбільш 
складно при цьому підтримувати постійність якості надання послуг, 
оскільки змінюються навчальні дисципліни, кафедри, викладачі. На-
слідками взаємодії ЗВО зі студентами мають стати їх прихильність 
до закладу та висока лояльність, які залежать від відповідності ре-
зультату очікуванням [1, с. 174]. 

Взаємодія з випускниками дає можливість сформувати канал зво-
ротного зв’язку з метою одержувати потрібну інформацію для вдос-
коналення та актуалізації пропозиції ЗВО, зокрема освітніх продук-
тів та процесу їх виробництва й споживання. Крім того, важливість 
відносин із випускниками зумовлена можливостями розширення баз 
практик, співпраці щодо впровадження результатів науково-дослід-
ної роботи, реалізації сумісних інноваційних проєктів, одержання 
спонсорської допомоги. 

Науково-педагогічні працівники зацікавлені в можливості підви-
щення кваліфікації, розвитку наукових інтересів, матеріальному та те-
хнічному забезпеченні, гарантіях зайнятості. Проте у сучасних умовах 
їх роль та завдання трансформувалися, адже тепер вони не просто пе-
редають знання, що мають засвоїти студенти, а перетворюються на 
персонал, зайнятий у сфері обслуговування, від якого все більше за-
лежить задоволеність клієнтів, а саме: студентів, їхніх родин, а далі й 
роботодавців.  

Роботодавці, як зацікавлені особи, очікують кваліфікованих із 
достатнім рівнем практичної підготовки випускників та висувають до 
молодого фахівця такі вимоги: наявність професійно важливих якос-
тей (системність і фундаментальність знань, дисциплінованість, від-
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повідальність, зацікавлене ставлення до результатів своєї роботи); го-
товність до постійної самоосвіти і підвищення своєї професійної ква-
ліфікації; здатність до аналізу процесу та результатів своєї трудової 
діяльності; наявність особистісних якостей (наполегливість, самовла-
дання, енергійність, активність, обов’язковість); наявність умінь і на-
вичок роботи в команді, вміння співпрацювати; організаторські здіб-
ності, вміння керувати; вміння здійснювати пошук за допомогою 
різних джерел інформації [2, с. 59–60]. Тому потрібна не просто сис-
тематична взаємодія ЗВО з роботодавцями, а безпосереднє їх залу-
чення до процесу підготовки фахівців. Результативними формами 
включення фахівців-практиків в освітній процес є: гостьові лекції, 
майстер-класи та тренінги, науково-практичні конференції, профе-
сійно орієнтовані ділові ігри, які сприяють інтенсивному навчанню, 
розкриттю прихованих здібностей, допомагають розкрити внутрішній 
потенціал, пізнати себе, навчитися працювати і взаємодіяти в команді. 
Роботодавці мають також активно залучатися до участі в розробленні 
стандартів вищої освіти, організації проходження практики здобува-
чами вищої освіти, вирішенні питань надання першого робочого місця 
випускникам. Саме в процесі живого спілкування з професіоналами і 
формуються необхідні компетентності майбутніх фахівців. 

Таким чином, університет в умовах глобальних викликів і ризи-
ків, зміни освітніх парадигм, суспільних трансформацій повинен 
враховувати наслідки своєї діяльності для всіх стейкхолдерів і бути 
за них соціально відповідальним. Адже якщо заклад вищої освіти не 
орієнтується у своїй діяльності на інтереси зацікавлених сторін чи 
не збалансовує їх інтереси, віддаючи перевагу певним групам, це не-
гативно впливає на якість освітньої діяльності в них, та, в довгостро-
ковій перспективі, значно знижуватиме їх конкурентоспроможність 
на ринку освітніх послуг. 
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ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА  
З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

У наш час для фахівців кримінальної виконавчої служби особ-
ливе значення має здатність будувати конструктивні відносини з ко-
легами по роботі, спілкуватися з особами, що відбувають покарання, 
та їхніми рідними, застосовувати досвід соціальної взаємодії для ви-
рішення професійних і життєвих проблем, досягати взаєморозу-
міння з керівництвом, запобігати і вирішувати конфлікти тощо. 

Для формування соціально-комунікативної компетентності майбу-
тніх офіцерів кримінально-виконавчої служби важливе значення мають 
такі педагогічні умови: структурування змісту дисциплін гуманітар-
ного спрямування з урахуванням особливостей професійної діяльності 
та соціально-комунікативної взаємодії у пенітенціарній системі; розви-
ток навичок міжособистісної професійної взаємодії шляхом викорис-
тання діалогічно-дискусійних та інтерактивних технологій навчання; 
моделювання типових ситуацій професійної діяльності на засадах про-
блемності для набуття вмінь і навичок соціально-комунікативної взає-
модії; активізація самостійної дослідницької/проєктної роботи курсан-
тів під час планових занять та самостійної підготовки. 

Для перевірки результативності педагогічних умов формування 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів пені-
тенціарної служби згідно із завданнями дослідження було передба-
чено формувальний етап педагогічного експерименту (з вересня 
2018 до червня 2020 року на базі Академії Державної пенітенціарної 
служби України). Перед початком формувального етапу експерименту 
було проведено консультації із викладачами щодо особливостей фо-
рмування соціально-комунікативної компетентності в курсантів – 
майбутніх фахівців пенітенціарної служби. Для проведення форму-
вального етапу експерименту було розроблено необхідне навчально-
матеріальне забезпечення, зокрема матеріали для аудиторної та са-
мостійної роботи курсантів, професійно спрямовані завдання з нав-
чальних дисциплін «Українська мова за професійним спрямуван-
ням», «Пенітенціарна педагогіка», «Пенітенціарна психологія», 
«Професійна етика», «Риторика», «Іноземна мова».  
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За результатами експериментальної роботи з’ясовано, що курсан-
ти експериментальної групи мають системні уявлення про сутність 
професійної комунікації, її специфіку, види та функції, про морально-
етичні норми і правила професійно орієнтованої комунікативної ді-
яльності офіцера кримінально-виконавчої служби. Вони знають осо-
бливості міжособистісної взаємодії, закономірності групової діяль-
ності та поведінки людини в групі, різні комунікативні стратегії і 
тактики під час взаємодії з різними категоріями осіб (засудженими, 
їхніми родичами, представниками громадськості). Їм вдається наба-
гато легше, ніж курсантам контрольної групи, вибудовувати служ-
бові розмови (з колегами), що пов’язані з професійною сферою, ар-
гументувати свою позицію, налагоджувати контакт і підтримувати 
взаємодію (ставити запитання, конструктивно слухати) із засудже-
ними з позицій педагогіки співробітництва. 

Дані експериментальної роботи щодо формування соціально-ко-
мунікативної компетентності майбутніх офіцерів кримінально-вико-
навчої служби дозволили обґрунтувати окремі методичні рекоменда-
ції. Для формування в майбутніх офіцерів кримінально-виконавчої 
служби соціально-комунікативної компетентності науково-педагогіч-
ні працівники повинні дотримуватись вимог системного, діяльніс-
ного, особистісно-орієнтованого, аксіологічного, компетентісного, 
соціокультурного підходів; ураховувати вимоги загальних (науково-
сті, системності, індивідуального підходу, зв’язку теорії із практи-
кою, наочності, самостійності й активності, професійної спрямова-
ності) та специфічних (андрагогіки, креативності, проблемності, 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, варіативності) принципів. Важливе 
значення має структурування змісту дисциплін гуманітарного спря-
мування з урахуванням особливостей професійної діяльності та со-
ціально-комунікативної взаємодії у пенітенціарній системі; викори-
стання інтерактивних та діалогічно-дискусійних технологій 
навчання для розвитку в курсантів соціально-комунікативних умінь 
і навичок. Важливо також моделювати типові ситуації професійної 
діяльності на засадах проблемності, активізувати самостійну дослі-
дницьку/проєктну роботу курсантів під час планових занять та само-
стійної підготовки. 
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ВІРТУАЛЬНІ ШКОЛИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД 
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ У США 

Технологізація освіти та навчання є одним із найактуальніших 
трендів 20-х рр. ХХІ ст. у всьому світі. Додатковим імпульсом для 
впровадження інноваційних технічних засобів у навчання стала сві-
това пандемія COVID-19. У рамках карантинних обмежень у закладах 
загальної середньої освіти надзвичайно необхідним став пошук інно-
ваційних освітніх рішень, передусім ефективних і гнучких методів на-
вчання, переконфігурації навчального простору в контексті онлайн-
навчання [1]. Ці та інші процеси технологізації освіти актуалізували 
розвиток віртуальних шкіл, які набули популярності у США. 

Державні віртуальні школи (State virtual schools) – це організації, 
створені законодавством або державними органами, які зазвичай фі-
нансуються частково або повністю державними асигнуваннями, пла-
тою за навчання та/або грантами [2]. 

Такі школи колективно обслуговують понад 500 тис. здобувачів 
освіти, проводять близько мільйона онлайн-курсів у 23 штатах США 
протягом року. Вони є одними з найбільших розробників онлайн-
курсів, онлайн-інструктажів, розвитку технологічної інфраструк-
тури, професійного розвитку та інших послуг, пов’язаних із онлайн-
навчанням, для шкіл та районів штатів, де вони знаходяться. 

У США державні віртуальні школи почали з’являтися орієнтовно 
з 1997 р. та стали одними з перших надавачів освітніх послуг у режимі 
онлайн. Мета їх започаткування – доповнити навчання учнів у тради-
ційній школі. За останнє десятиліття державні віртуальні школи зна-
чно розширили види послуг та асортимент пропонованої ними проду-
кції, зберігаючи традиційну роль додаткового постачальника онлайн-
курсів. Нині інноваційні державні віртуальні школи впроваджують та 
керують змінами в наданні послуг онлайн-навчання. 

Більшість віртуальних шкіл у США не є школами в традиційному 
розумінні, оскільки вони не видають атестати про загальну середню 
освіту і не виконують тих традиційних функцій, що забезпечуються 
школами. Натомість вони пропонують онлайн-курси та відповідні вір-
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туальні послуги для шкіл. Студентів, як правило, зараховують за схва-
ленням місцевого округу. Державними віртуальними школами може 
керувати державне агентство з питань освіти, або вони можуть бути 
окремими некомерційними організаціями, чартерними школами чи 
регіональними агентствами обслуговування за погодження з держав-
ним агентством з питань освіти. Наприклад, віртуальні школи штатів 
Джорджія та Вірджинія, Орегонська академія онлайн-навчання й інші 
віртуальні школи є частиною державних департаментів освіти. Нато-
мість віртуальна школа в Айдахо – це урядова організація, відокрем-
лена від державного агентства з питань освіти, що діє під керівництвом 
Ради директорів і функціонує відповідно до чинного законодавства. 
Цифрова академія Монтани знаходиться в підпорядкуванні державної 
університетської системи. Віртуальна школа Мічигану отримує фі-
нансування на законодавчому рівні, діє під керівництвом Ради дирек-
торів, яка забезпечує нагляд. Віртуальною школою штату Іллінойс ке-
рує Регіональне управління освіти, яке отримало контракт на освіту 
Державної ради штату Іллінойс щодо управління та управління вірту-
альною школою штату. Державна віртуальна школа штату Нью-Гем-
пшир «Charter School of Virtual Learning Academy» була створена від-
повідно до правил чартерної школи [2]. 

Хоча державні віртуальні школи мають різні організаційні й 
управлінські структури, усе ж вони мають подібні ознаки. Вони про-
водять онлайн-курси, забезпечені відповідним адміністративним та 
педагогічним складом, зараховують здобувачів освіти, підвищують 
кваліфікацію вчителів, а також розвивають технологічну інфраструк-
туру для проведення та підтримки онлайн-навчання.  

Послуги державних віртуальних шкіл, як правило, повністю або ча-
стково забезпечуються за рахунок бюджетного фінансування. Інколи 
округи можуть вимагати оплати за увесь курс навчання або за частину 
вартості курсів. В окремих випадках курси пропонуються безкоштовно 
для здобувачів освіти, наприклад, як у Монтані, Південній Кароліні, або 
за символічну плату для покриття витрат, як в Айдахо.  

Державні віртуальні школи США можуть претендувати на феде-
ральні або приватні ґранти на заснування та провадження діяльності, 
але основна частина державного фінансування віртуальних шкіл над-
ходить від державного розподілу та/або плати за навчання. 

Найбільша державна віртуальна школа у США – це віртуальна 
школа Флориди, чисельність якої становить 485 тис. відвідувачів кур-
сів на рік. Віртуальна школа Північної Кароліни має понад 100 тис. 
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слухачів курсів. До інших великих шкіл належать віртуальні школи 
Алабами, Арканзасу, Джорджії, Айдахо, Нью-Гемпшира та Півден-
ної Кароліни [2]. 

Узагальнюючи, зазначимо, що технологізація освіти та навчання – 
це важливий прогресивний інструмент оновлення освітнього прос-
тору. Упродовж останніх років розвиток технологій став одним із 
найважливіших трендів для освітян. Однак технологізація потребує 
належного не лише технічного, а й інформаційного забезпечення, зо-
крема розроблення й упровадження національної IT-стратегії, роз-
роблення нормативної та законодавчої бази для створення віртуаль-
них шкіл в Україні, забезпечення рівного доступу до електронних 
навчальних ресурсів, формування цифрової компетентності у здобу-
вачів освіти та педагогічних працівників тощо.  
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АДМІНІСТРАТИВНА ТА ОСВІТНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  
У ПОЛЬЩІ 

Глибокі демократичні перетворення європейського простору по-
клали початок глибинних перетворень усіх сфер життя пострадянсь-
ких країн. Польща, як одна з посткомуністичних країн, активно роз-
почала відхід від старої бюрократичної системи управління, взявши 
курс на демократичну адміністративну систему устрою і функціону-
вання суспільства, досягши значних успіхів. 

Беручи досвід історично проекспериментованого і притаман-
ного європейській цивілізації, країна зі зміною політичної системи 
розпочала адміністративні реформи одночасно. 

У контексті вищезазначених кроків з розбудови демократичної 
держави невід’ємною складовою процесу була означена реформа де-
централізації та демократизації освіти. Територіальне самоврядування 
було наділено функцією керівного органу школи і здійснило провідну 
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роботу в реформуванні польської освіти. Повноваження в освітній га-
лузі передавалися одиницям територіального самоврядування посту-
пово (1990–1999 рр.), що вимагало їх виконання і фінансування. Саме 
остання позиціонувалася як інструмент, за допомогою якого самовря-
дні одиниці відповідають за управління школою та фінансують нав-
чальний заклад, здійснюючи це від одиниці самоврядування, вклада-
ючи власні кошти та отримуючи  їх від центрального уряду. 

Етапи децентралізації освітніх завдань у Польщі (з інформацією 
щодо порядку фінансування шкіл (М. Гербст, Я. Герчинський, 2015 р.)): 

1. Піонерський етап (1990–1993 рр.) – етап створення самостій-
ного, демократично обраного територіального самоврядування, що 
призвело до переходу місцевої влади до нового покоління. Отрима-
вши бюджетну і політичну самостійність, громади взяли на себе у 
сфері освіти одне завдання – управління дитсадками. На фінансу-
вання власних завдань, зокрема, дитсадків, громади не отримали 
спеціальної субвенції, але на них розраховувалася частка державних 
податків. Як результат, частину дитсадків закрили, частину прива-
тизували, більшість продовжила працювати.  

2. Етап добровільної передачі завдань (1993–1996 рр.) – етап пе-
ребирання на себе громадою управління початковими школами на 
добровільних засадах. Підставою для отримання в управління школу 
було підписання громадою договору з урядом із врегулювання роз-
міру трансферу, який громада отримувала на утримання закладів. 
Громади повинні були брати в управління або всі заклади на своїй 
території, або жодної. Вихідним пунктом у фінансових переговорах 
були витрати на утримання початкових шкіл на території громади 
витрати у бюджетному році, який передував переговорам. 

3. Етап стабільності (1996–1998 рр.) – етап обов’язкового управ-
ління громадою початкових шкіл (за винятком спеціальних). Запро-
ваджено освітню частину загальної субвенції, яка замінила дотації, 
встановлені для громад в індивідуальному порядку. Міністерство 
національної освіти прийняло загальнонаціональну формулу поділу 
коштів – алгоритм поділу освітньої субвенції. Остання гарантувала, 
що незалежно від зміни кількості учнів, передана громаді субвенція 
не може бути нижчою від субвенції попереднього року. Закон про 
доходи громад гарантував, що повна сума освітньої субвенції буде 
не меншою від певного відсотка доходів державного бюджету. 

4. Другий піонерський етап (1998–1999 рр.) – етап передачі 
управлінських повноважень щодо шкіл вищого від гімназій рівня та 
більшості позашкільних освітніх закладів новоствореному самовря-
дуванню повіту. Реформа децентралізації відбувалася одночасно з 
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адміністративною реформою, якою запроваджувався повітовий рі-
вень територіального самоврядування та відбувалася консолідація у 
регіональному устрої – поділі на воєводства (кількість воєводств 
було зменшено з 49 до 16). У повітів не було організаційної струк-
тури і кадрів, відповідно до переданих їм освітніх завдань. У 1999 р. 
у польській освіті було запроваджено структурну реформу, яка по-
лягала у скороченні навчання в початковій школі до шести років, за-
провадженні рівня гімназії (три роки), та скороченні навчання у 
школі на вищому від гімназійного рівня (яка раніше йшла одразу пі-
сля початкової школи).  

5. Завершення процесу створення системи 2000 р. Формування 
системи управління і фінансування освіти в остаточному вигляді під-
силилося прийняттям Міністерством національної освіти нового ал-
горитму поділу освітньої субвенції. Два попередні алгоритми (для 
початкових шкіл і гімназій (1996 р.), для шкіл вищого від початко-
вого рівня (1999 р.) були замінені одним, який охоплював усі типи 
шкіл і всі рівні самоврядування.  

6. Етап поступового посилення ролі керівних органів/засновни-
ків (2001–2015 рр.). З 2001 р. не було структурних змін у системі уп-
равління і фінансування освіти країни. Посилення ролі керівних ор-
ганів і зменшення повноважень кураторів призвело до якісних змін, 
серед яких: (1) управлінський контроль за більшістю адміністратив-
них рішень громад і повітів замінили на юридичний контроль; 
(2) контроль за бюджетним процесом, який здійснюють регіональні 
рахункові палати; (3) розлога система моніторингу результатів ро-
боти шкіл [1, с. 6–8].  

Таким чином, досвід Польщі продемонстрував можливість ефек-
тивного втілення децентралізації через адміністративну та освітню ре-
форми із залученням фінансової складової як завдання забезпечення 
функціонування школи в нових умовах. Поступовий збалансований 
перехід та державна допомога в регулюванні відносин виявили діє-
вість застосованої моделі у сучасному демократичному суспільстві, 
яке саме стає середовищем змін. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ 
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ  

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Процес реформ, що відбувається в пенітенціарній системі Укра-

їни, торкається не лише зміни підходів у роботі із засудженими, че-
рез «створення умов для їхнього виправлення та ресоціалізації, здо-
буття ними освіти та набуття професії, їх соціальної адаптації в 
суспільстві, приведення умов тримання осіб, узятих під варту, та які 
відбувають покарання, у відповідність із вимогами Європейських 
пенітенціарних правил», а й «утворення закладів вищої освіти для 
підготовки кадрів для Державної кримінально-виконавчої служби 
України» [1] (далі – ДКВС України).  

Серед основних трендів, що виникли останнім часом у Європі та 
Україні в підготовці пенітенціарного персоналу, можна виділити такі, 
як: зростання ролі освіти дорослих та вдосконалення програм, форм та 
методів роботи із засудженими з метою підготовки їх до ресоціалізації 
в суспільстві після звільнення; наближення підготовки пенітенціар-
ного персоналу до потреб служби, до виконання покладених на них 
функціональних обов’язків; запровадження підвищення кваліфікації 
як з відривом від роботи, так і за місцем роботи із застосуванням тех-
нологій дистанційного навчання; залучення до розробки освітніх про-
грам стейкхолдерів та представників громадських організацій; спри-
яння реалізації міжнародних проєктів у реформуванні кримінально-
виконавчої системи; широке спирання на інформаційні технології. 

Водночас професійна підготовка персоналу ДКВС України рег-
ламентується нормативно-правовими документами, що визначають 
вимоги як до закладів освіти, в яких здійснюється таке навчання, так 
і до його видів. Зокрема, відповідно до «Положення про організацію 
професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу 
ДКВС України», затвердженого наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 08.09.2015 за № 1675/5, визначено, що «Професійна підгото-
вка осіб рядового і начальницького складу включає в себе систему 
освіти і спеціальної підготовки, носить поступовий, безперервний 
характер, проводиться протягом усієї службової діяльності і склада-
ється з таких видів навчання: підготовка в навчальних закладах 
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ДКВС України; первинна професійна підготовка; перепідготовка; 
підвищення кваліфікації; стажування; службова підготовка». 

До нормативно-правових документів, що регулюють профе-
сійну підготовку персоналу ДКВС України, можна також віднести 
наказ Міністерства юстиції України від 26.12.2018 № 4091/5 «Про 
затвердження Положення про проходження первинної професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальни-
цького складу ДКВС України», в якому встановлено, що «особи ря-
дового і начальницького складу зобов’язані проходити підвищення 
кваліфікації за відповідним напрямом службової діяльності: не рід-
ше одного разу на три роки; перед призначенням на керівну посаду, 
в тому числі вищу керівну посаду, ніж обіймана». 

При цьому треба зазначити, що відповідно до Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції по-
станови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), 
підвищення кваліфікації належить до освітньої діяльності, що підля-
гає ліцензуванню. 

Дотримуючись вимог законодавства, Академія Державної пені-
тенціарної служби (далі – Академія) отримала ліцензію на право 
провадження освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою здобу-
вачів вищої освіти та здійснення освітньої діяльності у сфері освіти 
дорослих. 

Разом з тим, крім Академії, закладами, що здійснюють первинну 
професійну підготовку та підвищення кваліфікації, є: Білоцерківсь-
кий центр підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України; Дніп-
ровський центр підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України; 
Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки пер-
соналу ДКВС України (далі – Центри). Центри здійснюють навчання 
різних категорій персоналу ДКВС України, а саме:  

– первинну професійну підготовку молодших та старших ін-
спекторів-кінологів відділів режиму і охорони слідчих ізоляторів та 
установ виконання покарань; первинну професійну підготовку та 
підвищення кваліфікації молодших інспекторів відділів нагляду і 
безпеки установ виконання покарань (Хмельницький центр);  

– первинну професійну підготовку персоналу ДКВС України, 
підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України, в тому числі пра-
цівників уповноважених органів з питань пробації, зокрема очно-ди-
станційне навчання (Білоцерківський центр); 
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– первинну професійну підготовку персоналу вперше прийня-
того на службу (роботу) в органи і установи виконання покарань, 
слідчі ізолятори, професійну перепідготовку, підвищення кваліфіка-
ції (Дніпровський центр). 

Провадження освітньої діяльності передбачає внесення закладу 
освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, в тому 
числі – до Реєстру суб’єктів освітньої діяльності. Проте діяльність Цен-
трів не відповідає пункту 11 статті 18 (Освіта дорослих) Закону України 
«Про освіту», яким встановлено, що «Заклади освіти, що провадять 
освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов’язко-
вість якої передбачена законом, мають отримати ліцензію на відповідну 
діяльність та/або акредитувати відповідні освітні програми». 

Сьогодні в Україні почала вибудовуватися єдина система пер-
винної підготовки, підвищення кваліфікації персоналу та фахової 
підготовки здобувачів вищої освіти для ДКВС України, початок якої 
поклало розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 
№ 200-р «Про реорганізацію деяких закладів освіти, що належать до 
сфери управління Міністерства юстиції» та накази Міністерства юс-
тиції України від 23.03.2021, в яких вказано про реорганізацію Цен-
трів шляхом їх приєднання до Академії. Це розпорядження поста-
вило крапку в тривалій дискусії щодо доцільності функціонування в 
структурі Міністерства юстиції України Академії та Центрів, як ок-
ремих юридичних осіб.  

Водночас реорганізація Центрів шляхом приєднання до Акаде-
мії, що розташована в м. Чернігові, вимагає вирішення цілої низки 
питань, що пов’язані з їх структурою, ліцензованими напрямами ді-
яльності, кількісним та якісним складом викладачів та інших праці-
вників Центрів тощо.  

Структура та статус Центрів будуть вибудовуватися відповідно 
до статті 33 Закону України «Про вищу освіту», що означає внесення 
змін до Статуту Академії та розробку Положень про відокремлені 
структурні підрозділи (філії). Базовим структурним підрозділом філії 
закладу вищої освіти є кафедра, що може знаходитися у відділенні. 
Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не по-
винно перевищувати 600 годин на навчальний рік, що стане основою 
для визначення кількісного складу викладачів відокремлених струк-
турних підрозділів Академії. Крім цього, у відокремленому відділенні 
Академії можуть бути створені центри професійної освіти, що разом 
з кафедрами стануть структурними підрозділами відділень. 
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Отже, працівники кафедр отримають статус науково-педагогіч-
них працівників, що дозволить ліцензувати діяльність у сфері підви-
щення кваліфікації персоналу ДКВС України. Створений у відді-
ленні центр професійної освіти здійснюватиме первинну професійну 
підготовку персоналу ДКВС України, а також зможе провадити діяль-
ність у сфері підготовки працівників за різними робітничими профе-
сіями (наприклад, охоронник, кінолог та ін.). 

Таким чином, приєднання Центрів до Академії дозволить: 
– привести первинну підготовку та підвищення кваліфікації осіб 

рядового та начальницького складу ДКВС України у відповідність 
до чинного законодавства України про освіту дорослих; 

– використати кадровий, навчально-методичний, бібліотечний 
потенціали Академії та її відокремлених структурних підрозділів з 
одночасним збереженням попередніх здобутків і напрацювань; 

– забезпечити професійну підготовку персоналу ДКВС України 
з урахуванням сучасних освітніх трендів. 

Список використаних джерел 
1. Шляхи реформування Державної кримінально-виконавчої служби Укра-

їни. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_21953 (дата звернення: 24.03.2021). 

Третяк Олена Станіславівна, 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  

педагогіки та методики викладання історії та суспільних дисциплін  
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО»  

ДО ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ПСИХОЛОГІЇ 
На формування загальних (обов’язкових) компетентностей, що 

визначені в освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів ви-
щої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 081 
«Право», впливає оволодіння знаннями та вміннями з навчальної ди-
сципліни «Основи психології». До таких компетентностей відно-
сяться: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здат-
ність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; навички ви-
користання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 
вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність бути критичним 
і самокритичним; здатність працювати в команді; здатність діяти на 
основі етичних міркувань (мотивів) та ін. 
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Водночас мета вивчення навчальної дисципліни «Основи психо-
логії» полягає у формуванні в майбутніх юристів цілісного уявлення 
про зміст основних понять та категорій, принципи психологічної на-
уки, наявні методи психологічного дослідження, психологічні про-
цеси, стани та індивідуально-психологічні властивості особистості, 
види діяльності та механізми спілкування людей, соціально-психо-
логічні явища в різних соціальних групах людей. 

Незважаючи на важливість оволодіння основами психології, 
майбутні юристи не завжди мотивовані на навчання. Проведене опи-
тування студентів першого курсу показало, що 24 % респондентів не 
завжди розуміють значущість набутих знань, 16 % вважають, що ви-
кладач недостатньо стимулює їхню навчальну діяльність, у 36 % 
студентів першого курсу відсутні навички до самостійної роботи, у 
39 % опитаних переважає зовнішня мотивація (для високих балів) 
над внутрішньою (для задоволення пізнавальних потреб).  

Таким чином, для формування мотивації майбутніх фахівців у 
галузі знань 08 «Право» до вивчення навчальної дисципліни «Ос-
нови психології» є потреба визначити педагогічні умови через напо-
внення їх змістом, формами та методами і технологіями, що забез-
печують ефективне оволодіння теоретичними знаннями з цієї 
дисципліни та навичками і вміннями їх практичного використання. 

Так, О. Б. Столяренко вказує на те, що: «Під мотивацією в психо-
логії розуміють сукупність психологічних процесів, які спрямовують 
поведінку людини. Мотиваційні процеси лежать в основі активності 
людини та її психічного функціонування, вони визначають той чи ін-
ший напрям людської поведінки, її траєкторію... Основу мотиваційної 
сфери особистості становлять потреби – динамічно-активні стани осо-
бистості, що виражають її залежність від конкретних умов існування 
і породжують діяльність, спрямовану на зняття цієї залежності... Мо-
тивом може стати тільки усвідомлена потреба й тільки в тому разі, 
якщо задоволення цієї конкретної потреби, багаторазово проходячи 
через етап мотивації, безпосередньо переходить у дію» [1, с. 106–107]. 

Відповідно до теорії мотивації, на її формування впливають: за-
кон збереження психологічної енергії, що означає необхідність забез-
печення емоційних стосунків між учасниками взаємодії (З. Фрейд); 
орієнтація власного «Я» на майбутнє через визначення фіктивної мети 
(А. Адлер); прагнення досягнути кінцеву життєву мету через повну 
реалізацію свого «Я» (К. Юнг); забезпечення екзистенціальних потреб 
особистості (у встановленні стосунків, у подоланні, у вкоріненні, в 
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ідентичності, в системі поглядів та відданості) (Е. Фром); доміну-
вання потреб особистості в певному порядку (фізіологічні потреби, 
потреби у безпеці і захисті, потреби належності до групи, потреби са-
моповаги, потреби самоактуалізації) (А. Маслоу); тенденція до актуа-
лізації, тобто бажання досягти чогось, завершити справу (К. Роджерс); 
функціонально автономні мотиви, коли початкові мотиви втрачають 
актуальність, але поведінка, яка залишилась, підтримується вже но-
вими мотивами (Г. Олпорт); послідовний перехід від елементарних 
потреб до домінуючих потреб, на основі яких утворюється спрямова-
ність особистості (Л. Божович); «зрушення мотивів», коли людина під 
впливом певного мотиву починає виконувати дію, а потім виконує її 
заради неї самої (О. Леонтьєв) [1, с. 111–118]. 

Можна дійти висновку, що на формування мотивації студентів 
впливають мотиви (інтерес, прагнення, переконання, установка), а 
також пізнавальні (мислення, сприйняття, пам’ять, уява) та емо-
ційно-вольові процеси, спрямованість особистості. 

У контексті формування мотивації студентів до вивчення нав-
чальної дисципліни «Основи психології» розглянемо педагогічні 
умови, які сприятимуть цьому процесу. Виходячи з теорії мотивації, 
під педагогічними умовами будемо розуміти сукупність зовнішніх 
обставин та внутрішніх стимулів, що впливають на задоволення по-
треб особистості в досягненні життєвих цілей, встановленні позити-
вних стосунків, актуалізації поведінки та виконанні певних дій, 
спрямованості на набуття компетентностей витребуваних у подаль-
шій професійній діяльності. 

До педагогічних умов формування мотивації у студентів до ви-
вчення вищезазначеної навчальної дисципліни відносимо такі, як: 

1. Розвиток інтересу у студентів до засвоєння психологічних 
знань та вмінь (вчення про природу психіки; школи та течії в психо-
логії; зв’язок мозку та психіки; психічні явища; протікання психіч-
ної діяльності; методи психології тощо) шляхом застосування освіт-
ніх технологій. 

Застосування освітніх технологій (електронного навчання – 
офлайн-навчання; онлайн-навчання; відеолекції; змішане навчання; 
дистанційне навчання; синхронне та асинхронне навчання; адапти-
вне навчання; мобільне навчання; інтерактивного навчання – дифе-
ренційоване навчання; проблемне навчання; навчання в співпраці; 
проєктне навчання; ігрові технології (ситуаційно-рольові ігри, ділові 
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ігри, гейміфікація, тренінги, «мозковий штурм»); вебквест; кейс-ме-
тод; бріколаж (тести, опитувальники, психодіагностичні методики)) 
означає створення освітнього середовища, що забезпечує: 

– формування психологічної компетентності через єдність дидак-
тики з методикою навчання; 

– організацію самостійної роботи студентів;  
– контроль засвоєних знань та вмінь; 
– застосування стимулів. 
2. Забезпечення емоційності навчання студентів, що означає: 
– оптимізацію самоосвітньої діяльності; 
– ціннісне ставлення до взаємодії та налагодження зворотного 

зв’язку між учасниками освітнього процесу; 
– набуття студентами досвіду комунікації; 
– усвідомлення студентами результатів навчання; 
– отримання студентами задоволення від процесу пізнавальної та 

пошукової діяльності, конструювання власної освітньої траєкторії; 
– особистісно-орієнтоване навчання; 
– подолання внутрішніх та зовнішніх психологічних бар’єрів. 
3. Педагогічний супровід, з боку викладача, процесу засвоєння 

студентами способів використання знань та умінь через супервізію 
(консультування), т’юторство (наставництво), фасилітацію (колек-
тивне вирішення проблем), коучинг (допомогу, тренування). 

Отже, визначені педагогічні умови, які характеризуються логіч-
ною узгодженістю між змістом психологічної підготовки, освітніми 
технологіями та методами навчання, забезпеченням емоційності на-
вчання і педагогічним супроводом, є основою для формування мо-
тивації в майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право» до вивчення 
навчальної дисципліни «Основи психології». 

Список використаних джерел 
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проректор Академії Державної пенітенціарної служби 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДКВС 

УКРАЇНИ З ПІДГОТОВКИ ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 

Відповідно до п. 2 статті 6 Кримінально-виконавчого кодексу 
України, ресоціалізація розглядається як «свідоме відновлення засу-
дженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; по-
вернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нор-
мативного життя в суспільстві» [1].  

Підготовка до повернення засудженого в суспільство передба-
чає проведення з ним роботи на всіх етапах його перебування в ус-
танові виконання покарань: адаптаційний етап – у дільниці каран-
тину, діагностики та розподілу; основний етап – у дільниці 
ресоціалізації; підготовка до звільнення – у дільниці соціальної реа-
білітації або дільниці соціальної адаптації (для неповнолітніх). 

Адаптаційний період для людей, які опинилися в складній жит-
тєвій ситуації вперше, характеризується такими поведінковими осо-
бливостями, як: насторожене ставлення до оточення; схильність до 
конфліктів для закріплення свого статусу або пригніченість, невпев-
неність. Для неодноразово засуджених до позбавлення волі характер-
на поведінка, яка відповідає їхньому соціальному статусу у нефор-
мальній групі. 

Адаптація також залежить від того, які у засудженого властивості 
особистості, як у нього виражені пізнавальні та емоційно-вольові про-
цеси, спрямованість, який він за віком, яка в нього освіта та наявні 
соціальні зв’язки, чи є інвалідність, залежності, професія, наскільки 
мотивований до дотримання режиму та сумлінного ставлення до 
праці, щоб заслужити умовно-дострокове звільнення тощо. 

В адаптаційний період і вперше засудженим, і тим, які неодно-
разово відбували покарання в місцях позбавлення волі, наводиться 
стаття 107 Кримінально-виконавчого кодексу України, в якій визна-
чені їхні права та обов’язки. Звертається увага на систему взаємин 
між засудженими та персоналом, можливість пройти, в разі необхід-
ності, курс лікування від алкоголізму або наркоманії тощо. 

Враховуючи те, що адаптаційний період є дуже важливим у си-
стемі підготовки засудженого до звільнення, майбутні офіцери під 
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час лекцій та практичних і семінарських занять з навчальних дисци-
плін «Пенітенціарна педагогіка» та «Пенітенціарна психологія» ма-
ють набувати професійні компетентності для роботи із засудже-
ними, що передбачає створення педагогічних умов, які дозволяють 
забезпечити: 

– оволодіння знаннями та технологіями проведення співбесіди із 
засудженим; 

– набуття знань та вмінь щодо прогнозування поведінки різних 
людей залежно від їхнього стилю мислення, життєвого досвіду, сфор-
мованих стереотипів поведінки, алгоритмів та методів вирішення 
проблем, наявних потреб, мотивів, спрямованості, вияву активності, 
проєктування власної поведінки; 

– професійну самоідентифікацію як співробітника установи ви-
конання покарань (далі – УВП), для якого притаманні такі якості, як: 
готовність до емпатії; толерантність; вміння вислухати та зрозуміти 
засудженого; здатність до планування індивідуальної виховної ро-
боти із засудженим; адекватне реагування на проблеми засудженого; 
критичне ставлення до отриманої під час ознайомчої бесіди інфор-
мації та вміння її аналізувати, виділяти основні проблеми засудже-
ного та залучати його до участі в програмах диференційованого ви-
ховного впливу; дотримання етики працівника ДКВС України. 

Ця педагогічна умова може бути реалізована через розробку ви-
кладачем ситуаційних задач, проведення ситуаційно-рольових ігор, 
групові вправи та робота в парах, диспути, круглі столи тощо. 

Основний етап відбування покарання засудженим означає його 
пристосування до вимог режиму, умов праці та дозвілля, участі у за-
ходах, що проводяться за квартальним планом соціально-виховної 
роботи, до соціального середовища, в яке входять як представники 
адміністрації УВП, так і інші засуджені, їхні мікрогрупи із своїми 
правилами та неформальною системою відносин. 

Формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів 
ДКВС України до підготовки засуджених до ресоціалізації на осно-
вному етапі відбування ними покарання поєднує в собі набуття 
вміння до рефлексії, сприймання особливостей способу життя та по-
ведінки інших людей без вияву агресії, спроможність до взаємодії, 
вміння впливати на почуття та волю інших людей. 

Педагогічними умовами, формування професійних компетентнос-
тей для роботи із засудженими на цьому етапі, є такі, як: оволодіння 
знаннями щодо форм, методів та технологій роботи із засудженими в 
різних сферах їх життєдіяльності; знання про діяльність структурних 
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підрозділів УВП та способи спільного вирішення проблем, що вини-
кають у роботі із засудженими; робота з різною інформацією, її ана-
ліз; уміння здійснювати індивідуальну роботу та координувати на-
прями діяльності засудженого з урахуванням його можливостей та 
інтересів, спрямованості, наявного досвіду, потреб; навчання засу-
дженого долати труднощі. 

Шляхом узагальнення власного тривалого досвіду підготовки 
майбутніх офіцерів для ДКВС України можна зробити висновок, що 
до ефективних методів навчання, які дозволяють забезпечити реалі-
зацію вищезазначених педагогічних умов, відносяться інструктаж, 
метод створення проблемних ситуацій, робота в парах, ситуаційно-
рольові ігри, кейс-метод. 

Для проведення роботи із засудженим на етапі підготовки до звіль-
нення майбутні офіцери мають володіти компетентностями, що пов’я-
зані із: збиранням інформації про соціальне оточення засудженого; уп-
равлінням стресом та здатністю до переконання під час спілкування; 
взаємодією з державними та недержавними інституціями, що сприяють 
ресоціалізації засудженого; орієнтацією на управління змінами в житті 
засудженого через залучення позитивного оточення, набуття ним вмінь 
планувати бюджет, самостійно вирішувати проблеми. 

Реалізація третьої педагогічної умови в контексті формування 
компетентностей майбутніх офіцерів щодо підготовки засуджених 
до ресоціалізації має відбуватися через використання таких методів, 
як: аналіз реальних ситуацій, які мали місце в процесі підготовки за-
суджених до звільнення; проведення практичних занять із залучен-
ням персоналу УВП; розробка ситуацій, які стимулюють до вироб-
лення курсантами оптимальних рішень, що впливатимуть на 
ресоціалізацію засудженого; використання ситуаційно-рольових 
ігор, відеоматеріалів, макетів особових справ. 

Таким чином, розроблені педагогічні умови формування компе-
тентності майбутніх офіцерів ДКВС України щодо підготовки засу-
джених до ресоціалізації у своїй сукупності забезпечують реалізацію 
різних напрямів навчання курсантів через міждисциплінарні зв’язки, 
залучення їх до участі в заздалегідь спланованих ситуаційно-рольо-
вих іграх, проблемних ситуаціях, контентно наповнених круглих 
столах, практичних вправах тощо. 

Список використаних джерел 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ВЧИТЕЛЯ: ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Проблема кращої підготовки майбутніх педагогів до ефективного 
та продуктивного використання цифрових технологій у школах знахо-
диться під постійною увагою європейських освітян. Як і людина будь-
якої іншої професії, педагог повинен володіти цифровою грамотністю, 
тобто базовими знаннями, навичками і компетентностями, необхід-
ними для життя в цифровому суспільстві. Він повинен вміти безпечно 
і належним чином управляти, розуміти, інтегрувати, обмінюватися, 
оцінювати, створювати інформацію та отримувати доступ до неї за 
допомогою цифрових пристроїв і мережевих технологій.  

Цифрова грамотність не є вродженою властивістю, або тією, що 
стихійно здобувається людиною, народженою в епоху цифровізації, 
її формування та розвиток повинен бути усвідомленим і керованим.  

У своїй діяльності вчитель, як провідник цифрового глобаліза-
ційного напрямку розвитку людської цивілізації, повинен мати гли-
боку технологічну компетентність, розуміти переваги та небезпеки 
використання технологій для учнів; прагнути до вдосконалення про-
цесів навчання, підвищення освітніх результатів школярів і їх нав-
чальної мотивації, покращення взаємодії батьків і школи, вдоскона-
лення організації та управління освітнім процесом тощо.  

Цифрова компетентність педагога – це знання, навички та уста-
новки, що дозволяють йому вільно застосовувати ІКТ для організації 
навчального процесу на всіх його етапах – від підготовки до занять 
до створення цифрового середовища, що допомагає вибудовувати 
індивідуальні освітні траєкторії учнів, мотивувати їх до навчання, 
аналізувати і прогнозувати їх успішність. 

Невід’ємною частиною інвестицій у розвиток цифрових навичок 
є визначення поточного рівня та особистих потреб у підвищенні ква-
ліфікації у цій сфері і постійне вдосконалення своєї компетентності 
в роботі з цифровими технологіями. 

Європейською освітньою спільнотою розроблюються різноманіт-
ні підходи до визначення рівня цифрової компетентності вчителя. 
Наприклад, у 2013 р., ґрунтуючись на опитуванні 95 експертів, до 
складу якого входили представники академічних, освітніх та навчаль-
них закладів, уряду та ІТ-бізнесу, низкою вчених було окреслено 
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підхід до оцінювання цифрової компетентності, який виокремлює 
дванадцять важливих елементів: 

– функціональний: знання та розуміння термінології, викорис-
тання цифрових технологій для основних цілей; 

– інтегративний: ефективна інтеграція цифрових технологій у 
повсякденне життя; 

– спеціалізований: оптимізація використання цифрових техно-
логій у робочих та творчих цілях; 

– спілкування та співпраця: знання та вміння використовувати 
мережу з цифровою підтримкою для спільного розвитку знань; 

– управління інформацією: використання цифрових технологій 
для доступу, організації, аналізу та оцінки актуальності та точності 
цифрової інформації; 

– конфіденційність та безпека: впровадження заходів щодо ав-
тентифікація особистості, захисту даних та безпеки; 

– юридично-етичний: адекватна соціальна поведінка в цифро-
вому середовищі, правові та етичні фактори, пов’язані з використан-
ням цифрових технологій та контенту; 

– технологія та суспільство: контекст та використання цифро-
вих технологій та їх вплив на людину та суспільство; 

– навчання з технологіями:  нові цифрові технології та їх вико-
ристання для підтримки навчання протягом усього життя; 

– інформоване прийняття рішень: критичний вибір цифрових 
технологій, що відповідають потребам і цілям; 

– узгодженість/самоефективність: використання цифрових тех-
нологій для покращення особистої та професійної діяльності; 

– диспозиційний: важливість збереження об’єктивної та збалан-
сованої думки на цифрові інновації та впевненості у вивченні та ви-
користанні їх потенціалу у міру появи можливостей.  

Інший підхід запропонувала група фахівців у рамках Саміту 
G20, який проходив у Берліні в квітні 2017 р. Підхід базується на 
оцінці індикаторів інформаційної, комп’ютерної, комунікативної 
грамотності, медіаграмотності і ставлення до технологій. Кожен з 
перелічених індикаторів оцінюється у трьох аспектах: когнітивному 
(знання), технічному (навички) та етичному (установки): 

– когнітивний аспект характеризує те, як людина оцінює, ство-
рює, критично підходить до роботи з інформацією, комп’ютером, 
медіа, як спілкується з іншими користувачами і як ставиться до тех-
нологій; 
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– технічний аспект відображає вміння знайти потрібну інфор-
мацію, медіаматеріал, а також розуміння того, як працюють цифрові 
пристрої і нові технології; 

– етичний аспект оцінює установки людей щодо загальновизна-
них норм під час використання інструментів цифрового середовища. 
Наприклад, розуміння необхідності перевіряти достовірність інфор-
мації та її джерел, дотримання норм спілкування в мережі тощо. 

Отже, в контексті європейських підходів цифрова компетентність 
вчителя розглядається не лише як знання й вміння користуватися при-
строями та програмами, а також розуміння правових та етичних аспе-
ктів, конфіденційності та безпеки, ролі ІКТ у суспільстві, а також зба-
лансованого ставлення до технологій. Іншими словами, вона посідає 
більш широку соціально-культурну позицію, сигналізуючи про не-
обхідність розуміння та врахування більш широких наслідків циф-
рових технологій для людини й суспільства. 
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ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ  
ВЛАСНОГО КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ 

Ринкова трансформація національної економіки стосується не 
тільки зміни форм господарювання, а і природи людської діяльності 
в організаційних системах, її цілях, структури та спрямованості, а 
тому особливої актуальності в цьому контексті набувають питання 
розвитку кар’єри працівників. Більшість сучасних учених кар’єру 
нерозривно пов’язують з мобільністю індивіда, яка полягає в прохо-
дженні індивідом встановлених ієрархічних ступенів «престижу, до-
ходів та влади» [3]. Бреддік У. звужує визначення кар’єри до «про-
сування працівника в результаті зростання його освітнього рівня, 
кваліфікації, накопичення ним досвіду до більш складнішої праці» 
[1]. Сьюпер Д. успішність професійної діяльності вбачає в поєднанні 
об’єктивних (стабільності роботи, досягнутого статусу та отримува-
ного доходу) і суб’єктивних критеріїв (задоволеності життєвою си-
туацією та оцінки власних досягнень) [4]. Автор вважає, що успіх 
поділяється на професійний і кар’єрний. Професійний успіх, це са-
мооцінка досягнутого професійного рівня та індивідуальне сприй-
няття людиною, повноти використання здібностей, її самовира-
ження, що забезпечуються професійною діяльністю. Кар’єрний 
успіх, на думку вченого, оцінюється завдяки вертикальній мобільно-
сті людини в професійному середовищі, а тому важливо оцінювати 
не тільки рівень, а і темпи, швидкість та час просування за посадами. 

Складність кар’єрного зростання обумовлено різними чинни-
ками, пов’язаними як з розвитком суспільства, в якому діє людина і 
функціонує організаційна система, так і особистісними якостями 
працівника. А тому практичними інструментами, які дозволяють ви-
значати, чи в правильному напрямку рухається працівник в розвитку 
власної кар’єри, на нашу думку, є такі: 
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1. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного планування дозво-
ляє визначити вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середо-
вища, на думку вчених, може бути використано і в кар’єрному пла-
нуванні. 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (недоліки) 
Переваги фахівця (професійна освіта, до-
свід, компетентності), а також особисті 
якості, які дозволяють досягти успіху в 
професії. 

Зони розвитку працівника і чого не вистачає 
для подальшого просування (застарілі 
знання, відсутність досвіду виконання за-
вдань певного рівня (складнощі)). 

Opportunities (можливості) Threats (зовнішні загрози) 
Сфери, де є потенціал для реалізації, ви-
сокий попит на послуги. 

Обмеження ринку праці (конкуренція або 
втрата актуальності професії, коли виникає 
необхідність набувати нових знань). 

Застосування SWOT-аналізу дозволяє працівнику оцінити свої 
сильні та слабкі сторони, недоліки та можливості, що допомагає 
прийняти рішення з урахуванням власних потреб та очікувань кож-
ної людини. 

2. Кар’єрні якорі (американського психолога Едгара Шейна) до-
зволяють визначити мотиви, що спонукають розвивати власну кар’єру 
та оцінити можливості перспективного кар’єрного зростання. 

Кар’єрні якорі Характер вияву 
Професійна  
компетентність 

Якщо працівник зацікавлений у своїй професії і бажає в ній розви-
ватися, щоб стати професіоналом та частиною професійної спіль-
ноти, тоді це ваш якір. Задоволення від роботи настане тоді, коли 
матимете можливість постійно вчитись вирішувати складні за-
вдання та мати визнання колег. 

Менеджмент Цей якір для працівників, яких мотивує можливість вертикального 
кар’єрного зростання та управління підлеглими, а також висока ви-
нагорода і статус. 

Незалежність Працівник, що має власний стиль і єдиний орієнтир – досягнення 
цілей, а тому може відчувати дискомфорт, працюючи в команді та 
традиційній корпоративній ієрархії, тому важливою умовою може 
стати, наприклад, мінімальний контроль, гнучкий графік або відда-
лений режим роботи. 

Безпека  
і стабільність 

У сучасному невизначеному світі не всім вдається пристосуватися 
до його змін, хтось прагне зберігати стабільність і постійно шукає 
себе в професійній діяльності, і тому ваше місце у великій компанії, 
де є мінімум несподіванок та ризиків. 

Підприємництво Якщо такий працівник не має власної справи, працюючи в команді, все 
одно шукає шлях для реалізації творчих рішень, і може працювати в 
компаніях на етапі запуску нового проєкту чи відкриття філіалу. 

Прагнення  
приносити користь 

Якщо можливість допомагати людям не передбачає сама професія, 
тоді слід шукати компанії, в яких є програми корпоративного соці-
ального розвитку та участі в благодійних проєктах. 
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Виклик Люди з високим рівнем внутрішньої мотивації, які підвищують пла-
нку і досягають її, вдосконалюючи свій професійний рівень. Такі спе-
ціалісти є цінними для виконання складних та ризикових проєктів, а 
не рутинних завдань. 

Стиль життя Для фахівців, що мають цей кар’єрний якір, важливо зберігати жит-
тєву рівновагу, а тому компанію слід обирати, яка поважає це право 
і надає можливості для розвитку власних інтересів.  

«Кар’єрні якорі» обумовлені особистісними характеристиками 
та вимогами, які висуває працівник до себе як до професіонала. 

3. Розбір польотів (After Action Review) – цей інструмент засто-
совується тоді, коли необхідно проаналізувати помилки і зробити 
висновки (наприклад, не вдало проведені  переговори або проєкт, що 
ризикує провалитися). Цей інструмент використовують у групі, але 
корисний і для самоаналізу (що відбулося, чому фактичні події від-
різняються від запланованих і чому я можу навчитися). Відповіді на 
ці запитання дозволять визначити переваги і недоліки, сильні та сла-
бкі ходи та зробити висновки на перспективу [2]. 

4. Креативна стратегія Діснея дозволяє працівникам, які можуть 
приймати нестандартні рішення, критично мислити, «приміряти 
ролі мрійника – (що я матиму в результаті досягнення мети і чому 
навчуся), реаліста (чіткий алгоритм досягнення мети і які ресурси 
варто залучити) та критика (як можна реалізувати цей план і які ри-
зики та обмеження очікують)» [5]. Головним її принципом є виді-
лення чотирьох позицій мислення (або позицій сприйняття) – це по-
зиції «Мрійник», «Спостерігач», «Реаліст» і «Критик». Варто 
зазначити, що в більшості працівників ці позиції переплітаються, а з 
допомогою цілеспрямованого їх виділення можна максимально реа-
лізувати компетентності працівника незалежно одна від одної. 

5. Модель GROW дозволяє розвивати кар’єру усвідомлено, оскі-
льки це простий, але дієвий інструмент для структуризації діяльно-
сті працівника, що дозволяє оцінити власні перспективи і визначити, 
де ви знаходитесь у цей момент (це є поточна реальність), а також 
обирати оптимальний «маршрут», що приведе до поставленої мети 
(це є вибір). І нарешті, перспективи досягнення поставленої цілі, не-
зважаючи на непередбачувані обставини. 

Складові Які запитання постають Результат 
G-Goal - мета Чого я хочу? Який результат 

кращий? Яка мета є значущою? 
Як досягти результату? 

Мета формується максимально конкре-
тно, що дозволить не тільки встановити 
мету, а і крокувати до неї виважено. 

R-Reality -  
реальність 

Що відбувається зараз? Які ре-
сурси необхідно задіяти? Хто 
впливає на результат? 

Є ризик захопитися самокритикою, 
тому слід тримати баланс, щоб не 
втратити мотивацію.  
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O-Options - 
варіанти 

Які є можливості? Які ресурси є 
і які ще варто залучити? Хто 
може допомогти? 

Важливо отримати максимальну кіль-
кість ідей і опцій, без критики і оцінки, 
розглядати незвичні та нестандартні 
рішення. 

W-will - буду Який мій перший крок та алго-
ритм дій? Що необхідно враху-
вати, перш ніж рухатись? Яка 
підтримка та ресурси потрібні? 

Will-ключове слово – буду, що перед-
бачає рішучість та волю до змін. Саме 
«буду», а не «можу», «треба», «хотів 
би». 

Зміни, що відбуваються на ринку праці, впливають на кар’єру 
особистості та ефективність її професійної реалізації, тому важли-
вим у цьому контексті є визначення кар’єрних орієнтирів та ви-
вчення особистісних і професійних критеріїв для забезпечення кон-
курентоспроможності працівника в довгостроковій перспективі.  
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відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  
НА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Давньогрецький філософ Сократ, один із засновників Західної 

філософії, говорив, що секрет змін полягає в тому, щоб направити 
всю енергію не на боротьбу зі старим, а на створення нового. Ви-
клики, перед якими постала світова спільнота в останні роки, пере-
конливо доводять, що сьогодні світ стоїть на порозі нової хвилі інно-
вацій, яка може серйозно змінити сформований освітній ландшафт. 

Пандемія COVID-19, що спричинила масове закриття навчаль-
них закладів різних типів по всьому світу, не лише стала поштовхом 
до бурхливого розвитку онлайн-освіти в умовах вимушеного пере-
ходу на дистанційне навчання, але і стала новим викликом у питан-
нях оцінювання якості навчальних досягнень. 
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Пандемія та дистанційне навчання стали справжнім випробуван-
ням не лише для учнів та їх батьків, але і для вчителів, керівників 
шкіл та всіх освітян в цілому. Головним викликом для учнів стала 
підтримка досягнутого рівня знань та розвиток нових навичок. Про-
грами дистанційного навчання спрямовані на учнів, які вже мають 
певний розвинений ступінь автономії самонавчання і самомотивації. 
Автономність навчання важлива також і в умовах класичного навчаль-
ного середовища, а за дистанційної освіти – особливо, однак багато 
дітей, особливо молодшого шкільного віку, ще не мають достатньо 
розвинених навичок автономії для самонавчання. 

У програмах дистанційного навчання відсутні механізми, що до-
зволяють вчителям оцінювати і забезпечувати зворотний зв’язок з 
учнями. Наприклад, програми дистанційного навчання на основі те-
лебачення або радіо – це односпрямовані інтерфейси, які не дають 
вчителям можливості оцінювати і коригувати навчальний процес. 
Коли учням не вистачає регулярного зворотного зв’язку від вчите-
лів, вони можуть не підтримувати свій поточний рівень навчання і 
за необхідності щосили намагатися розвивати нові знання і навички 
за допомогою самонавчання [1, c. 2]. 

Отримання документів про закінчення циклу навчання особливо 
для учнів останніх класів стало ще одним викликом в умовах панде-
мії. Зміни шкільного календаря перешкоджають національним про-
цесам підсумкового оцінювання, зокрема іспити після закінчення 
циклу та процеси сертифікації. Це призводить до підвищеного 
стресу серед дітей та підлітків наприкінці шкільних циклів, змен-
шення мотивації до закінчення шкільного циклу та/або довгостроко-
вого впливу на академічний прогрес дітей, за умов відсутності необ-
хідних політичних рішень. Особливо це впливає на дітей із 
неблагонадійних родин, які ризикують не отримати базової освіти. 
Щоб запобігти цьому, політика компенсаційного оцінювання по-
винна враховувати інтереси найбільш незахищених дітей та забезпе-
чувати однаковий рівень доступу та однакову здатність адаптува-
тися до нових оцінювальних заходів. 

Нові протоколи навчання: онлайн дистанційного або іншим чи-
ном, вимагають від вчителів швидкої зміни своєї практики, зокрема 
повсякденні завдання, обов’язки та відповідальність. Від вчителів 
вимагають розробляти нові альтернативні та різноманітні підходи до 
моніторингу навчання дітей (від оцінювання до компенсування 
втрат у навчанні) під час кризи COVID, зокрема як формувальні, так 
і підсумкові методи контролю. 
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Залежно від класу і предметної області можуть знадобитися рі-
зні методи як для індивідуального, так і для колективного зворот-
ного зв’язку і підтримки. Вчителям може не вистачати відповідних 
ресурсів, що обмежені власним будинком, освітою та досвідом, осо-
бливо на платформах цифрового навчання. Деякі програми можуть 
значно скоротити кількість часу, який виділяється на навчальні про-
цеси під керівництвом вчителя, за рахунок зосередження уваги на 
самонавчанні дітей. Після відновлення навчання в школі вчителі 
змушені оцінити рівень навчання учнів, щоб визначити прогалини 
або втрати в навчанні в результаті закриття школи, прийняти необ-
хідні корегувальні заходи, відкалібрувати в цілому освітній шлях ди-
тини. Такі оцінювальні заходи можуть мати вирішальне значення 
для інформування процесу навчання та/або просування учнів, їх сер-
тифікації та досягнення високого рівня освіти. 

Міністерства освіти можуть попросити школи надати і/або роз-
робити ресурси для оцінювання по нетрадиційним каналах, напри-
клад цифрові платформи, радіо тощо та/або сприяти розвитку оці-
нювання вдома, самооцінки учнів, особливо в умовах тривалого 
закриття шкіл. Такі зміни можуть означати серйозні зрушення в куль-
турі оцінювання для шкіл і батьків. Школи також можуть попросити 
визначити роль школи в оцінюванні і забезпеченні відповідальності 
вчителів та сім’ї за навчання дітей. У разі відновлення звичної ро-
боти шкіл їх можуть попросити вжити спеціальних заходів для оці-
нювання рівня успішності учнів після закриття школи і для підви-
щення рівня навчання тих, хто відстав під час дистанційного 
навчання. Школи можуть виявити збільшення розриву між дітьми, 
які мали доступ до дистанційного або онлайн-навчання, і тими, хто 
не мав до нього доступу. Залежно від характеру і підходу до процесу 
відновлення роботи школам може знадобитися розробка і впрова-
дження або модифікація систем оцінювання на рівні школи. 

На національному рівні може виникнути безліч політичних питань 
і потреб в адаптації стандартних програм оцінювання. Міністерствами 
мають бути ухвалені рішення щодо скасування, відтермінування чи 
своєчасного проведення оцінювальних заходів на останньому рівні 
шкільної освіти. Існують також проблеми, що пов’язані з управлінням 
ризиками і стратегіями/заходами щодо зниження ризику при очних оці-
нювальних заходах у контексті COVID-19. Міністерства також стика-
ються з проблемою вимірювання охоплення та доступності дистанцій-
ного навчання та ефективності його програм з погляду навчання дітей. 
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Системи освіти мають використати кризу COVID як можливість 
для трансформації наявного механізму оцінювання та/або розвитку 
нових практичних підходів, від системного до класного, паралельно 
з розвитком більш сильних систем дистанційного навчання. 

Особливо складно виміряти зміни в результатах навчання, вра-
ховуючи, що вихідні дані можуть бути недоступні. На початковому 
етапі країни можуть розглянути можливість розробки процедур для 
вимірювання показників якості освітніх програм, таких як: доступ-
ність, відповідність дистанційного навчання навчальній програмі: 
залученість вчителів/учнів. Мають бути створені механізми моніто-
рингу для відстеження ключових питань. Збір інформації має вирі-
шальне значення для підвищення якості програм дистанційного на-
вчання, задоволення потреб учнів і компенсування втрат, пов’язаних 
із успішністю навчання після повернення в школу. Якщо технологія 
функціонує, опитування по SMS або телефону є хорошим варіантом 
для вимірювання сприйняття учасників (батьків, вчителів) і оцінки 
охоплення, доступу і використання матеріалів дистанційного нав-
чання. Це дозволить доопрацювати програми, поліпшити комуніка-
цію і підвищити залученість, інтерес і мотивацію серед тих, хто реа-
лізує програму. Однак сприйняття ефективності не може замінити 
вимір фактичної ефективності в довгостроковій перспективі [1, c. 3]. 

Школи, вчителі та учні проводять оцінювання та оцінюються самі 
в умовах кризи. Таким чином, характер, зміст і шкала оцінювання має 
відображати кризові умови. Не слід очікувати, що діти будуть здатні 
оволодіти таким же обсягом змісту освіти, що і в некризових умовах. 
Незважаючи на модифікації і альтернативні підходи, які можуть бути 
застосовані для пом’якшення впливу кризи, очікування результатів 
оцінювання під час кризи повинні бути помірними. 

Уряди країн, батьки і учні не повинні чекати, що модифіковані до 
умов кризи іспити будуть відігравати ту ж роль, мати таку ж вагу і нас-
лідки, які вони мали до цього. За можливості слід відкласти проведення 
оцінювання, що має дуже важливе значення для учнів чи країни в ці-
лому. Від Міністерств потрібні чіткі інструкції для пояснення школам, 
вчителям, батькам та учням нових протоколів оцінювання. Системи 
освіти, в яких автономія навчання учнів не входить в число розроблю-
ваних ключових навичок, також повинні приділяти особливу увагу ро-
звитку цього аспекту в довгостроковій перспективі [1, c. 4]. 
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та соціальних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АНОМІЇ ДОБИ 
ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ 

У РАМКАХ ЛІНІЇ ДЮРКГЕЙМА-МЕРТОНА 
Руйнація віджилих соціальних форм завжди супроводжується де-

конструкцією та детермінує появу нових варіацій призабутих соціаль-
них складових, трендів та територій, очищених від віджилого. В ре-
зультаті такої активності утворюються стан «нової нормальності 
соціальних зв’язків» і простори відносної анормності, які частіше 
означаються концептом «аномічний простір», похідним від категорії 
«аномія». Такий сценарій притаманний усім без винятку суспільст-
вам, що перебувають у стані перехідності, за якого домінує нестабіль-
ність і непередбачуваність соціально-політичних та правових проце-
сів. До таких суспільств можна віднести й сучасну Україну, що вже 
тривалий час знаходиться в ситуації соціальних гойдалок, стані розбі-
жностей між потребами, інтересами людей та можливостями їх задо-
волення. Останнім і пояснюється актуальність представленого дослі-
дження аномії. 

Категорією «аномія», як правило, позначають особливий стан 
дисбалансу в розвитку суспільства – незавершеність переходу від 
однієї аксіологічної системи до іншої, або взагалі повною розбалан-
сованістю аксіосфери. А це, в свою чергу, означає вихід на поверхню 
соціального простору тіньового, негативного, появу катастрофічної 
свідомості, що, як мла, поглинає та розчинює в собі життєво важливі 
смислові, нормативні та ціннісні структури. 

Проблеми аномії та кризових суспільних станів, пов’язаних із 
деформаціями індивідуальної та масової аксіосфер, втратою індиві-
дами соціально-моральних імперативів, завжди були в центрі уваги 
соціально-філософської думки. Цінними джерелами з проблематики 
аномії є праці представників античної філософії (Сократ, Платон, 
Аристотель), середньовіччя (Аврелій Августин, Тома Аквінський), 
гуманістів Ренесансу (Т. Мор, Т. Кампанелла), Нового та Новітнього 
часу (Е. Дюркгейм, І. Кант, Р. Мертон, Ф. Гегель, Ф. Ніцше та ін.). 

Категорія «аномія» походить з давньогрецької і утворена від 
злиття частки «а-», що означає заперечення й терміна «nomos», яким 
позначали закон, й, отже, «anomos» – «відсутність закону, норми». 
Взагалі, першою згадкою про праобраз феномена аномії можна 
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знайти в тексті Біблії. Так, у Старому Завіті аномія пов’язувалася з 
гріхом і порочністю, а в Новому Завіті Христос вказує на осіб, які 
чинять зло та детермінують беззаконня (Матвій, 7:23) [2, с. 2938]. 
Розробка ж наукової концепції аномії належить Емілю Дюркгейму, 
який широко вживав цю категорію у своїй праці «Самогубство», 
оприлюдненій у 1897 р. [4]. Дюркгейм пов’язав аномію із різними 
формами соціальної патології та стверджував, що аномія як стан су-
спільства є наслідком проміжного періоду, за якого одночасно існу-
ють дві різноспрямовані сили: 1) сила концентрації, що призводить 
до обертання цінностей за спіраллю; 2) відцентрова сила, що демон-
струє бажання віддалення від центру. 

Основною тезою, яку відстоював Дюркгейм, була думка, що ано-
мія є результатом неповного переходу від «традиційного суспільства» 
з його «механічною» солідарністю до «органічної» солідарності про-
мислового суспільства. Причина цього проста – суспільний поділ 
праці, який становить основу промислового суспільства, розвивається 
швидше за нову моральну свідомість. Наслідками такого дисбалансу 
є: а) часткова або повна відсутність нормативного регулювання в кри-
зових, межевих соціальних ситуаціях, коли аксіодеонтологічна система 
минулого зруйнована, а нова ще соціально не затверджена; б) низький 
ступінь впливу соціальних норм на індивідів, їх неефективність як за-
сіб соціальної регуляції та контролю поведінки; в) розпливчастість, 
нестійкість і суперечливість аксіодеонтологічних приписів і орієнта-
ції, зокрема – суперечності між нормами, що визначають цілі діяльно-
сті, та нормами, що регулюють засоби досягнення цих цілей. 

Отже, концепція Дюркгейма будувалася на розумінні категорії 
«аномія» як ситуації відсутності організації, розмитості моральних 
цінностей та дуже добре описує стан у більш-менш стійкому суспіль-
стві ХІХ ст. 

Наступні теорії, які представлялися науковому співтовариству 
та стосувалися аномії, були або продовженням лінії Дюркгейма, або 
вступали в опозицію до неї, або демонстрували встановлений баланс 
між власною позицією та авторитетом Дюркгейма. Так, американсь-
кий філософ Т. Парсонс кваліфікував аномію як будь-які порушення 
громадської рівноваги та як вияв особливого хворобливого стану су-
спільства, за якого індивід відчуває психологічний дискомфорт, 
який згодом знаходить вихід назовні в агресивних діях [6], а англо-
німецький філософ Р. Дарендорф пов’язував фактори аномії з осла-
бленням громадянських прихильностей [3, с. 209]. 
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Роберт Мертон, продовжуючи засновану Дюркгеймом лінію, 
аналізував стан аномії вже у рамках соціального простору другої по-
ловини ХХ ст. й був упевнений, що аномія є неодмінною характери-
стикою суспільства й що її джерела приховані у нетрях дисбалансу 
елементів соціальної структури. Вчений, даючи пояснення причини 
виникнення аномії, дійшов висновку, що соціальна структура про-
дукує обставини, за якими «порушення соціального кодексу являє 
собою "нормальну" відповідь на ситуацію, що виникла» [4, с. 89]. Ця 
цитата демонструє, що для Мертона аномія не виступає закономір-
ним наслідком надзвичайних обставин, але точно може бути черго-
вим станом соціальної системи при певних умовах, за яких спосте-
рігаються розбіжності у значеннях, які надавалися цілям і нормам, 
що регулюють їх досягнення.  

Важливим елементом концепції Мертона є бачення соціальної 
структури як сукупності двох елементів: індивідуальні цілі, схвалю-
вані суспільством, й інституційні засоби їхнього досягнення. Вихо-
дячи з цього соціальний простір може спонукати індивідів до емо-
ційної підтримки проголошених на рівні соціуму цілей і значно 
меншою емоційною підтримкою інституційно проголошені методи 
досягнення цих цілей. Якщо якість означених методів надзвичайно 
низька та при цьому присутня неузгодженість цілей (успіх, матеріаль-
ний добробут) та засобів (освіта, праця), то саме тоді й виникає 
явище, що фіксується категорією аномії. 

Фактично, концепція Мертона є поглядом на аномію перехідного 
(транзитивного) суспільства, що постійно ускладнюється. На шляху 
від простого соціального простору до складного має знаходитися су-
спільство транзитивного типу. Сучасне транзитивне складне суспіль-
ство є продуктом наростаючої швидкості соціальних змін і одночасно 
продуцентом непередбачених наслідків цього ж процесу. Складність 
не означає хаос, це просто складно організований порядок нової яко-
сті, тієї, що Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі позначили як «різома». 

За будь-якої специфіки соціального простору аномія – це стан, що 
відбиває аксіологічну та деонтологічну сфери суспільного життя. 
Плюралізм аксіологічних систем доби транзитивного суспільства, 
який і позначається як стан аномії, призвів до того, що норми транс-
формувалися в той акт вибору, що відповідає принципу «попит і про-
позиція». За такого сценарію цінності й норми перетворюються на 
«меню», з якого можна обирати «на свій смак» і це призводить до не-
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сподіваних наслідків для соціуму в цілому. Тож абсолютно погоджу-
ємося з думкою З. Баумана, що: «У наші дні патерни і конфігурації 
більше не задані й тим більше несамоочевидні; їх занадто багато, вони 
стикаються один з одним і їх приписи суперечать один одному, так 
що всі вони значною мірою позбавлені своєї сили, що примушує та 
обмежує. Замість того, щоб слугувати передумовою стилю поведінки 
і задавати рамки для визначення життєвого курсу, вони слідують йому 
(слідують з нього), формуються і змінюються під впливом його згинів 
і поворотів. Сили скраплення перемістилися від системи до суспільс-
тва, від політики до життєвих установок або опустилися з макро- на 
мікрорівень соціального гуртожитку» [1, с. 14]. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що в рамках концептуальної 
лінії Е. Дюркгейма та Р. Мертона можна говорити про те, що аномія 
доби транзитивного суспільства межі ХХ–ХХІ ст. визначається ак-
сіологічним і деонтологічним плюралізмом соціуму, що ускладню-
ється, де скорочуються горизонти життєвого планування й життя ро-
згортається «сьогоднішнім днем». Мірилом усьому в такому 
суспільстві є критерій «свій смак». І вже не соціальний простір ви-
значає життя та активність індивіда, а саме індивід власним вибором 
у різних соціальних сферах посилює плюралізм цінностей і норм та 
ще більше поглиблює анормальність і стан соціальної аномії. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ З ІНФОРМАТИКИ 
ЯК ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 

У СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ 
На всіх етапах розвитку людства через відповідні інформаційні 

технології забезпечувався обмін різноманітними повідомленнями 
між людьми, колективами, інститутами, на відповідному рівні роз-
витку систем реєстрації, опрацювання, зберігання і передавання да-
них. Такі технології були синтезом методів і засобів оперування да-
ними в інтересах здійснення людьми різних видів своєї діяльності. 

Педагогічно виважене використання інформаційних технологій 
надає істотні переваги та відповідні унікальні можливості, напри-
клад, переміщення занять у просторі і часі, гнучкий розклад, досту-
пність до матеріалів та їх варіативність, удосконалене спілкування 
та значно швидший зворотний зв’язок. На основі використання ін-
формаційних технологій, зокрема онлайн-ресурсів, з’являється мо-
жливість забезпечити учнів електронними навчальними засобами 
для самостійного опрацювання, реалізувати індивідуальний підхід 
до кожного учня. Для вчителя ж використання онлайн-ресурсів зна-
чно полегшує підготовку до уроку, збільшує час на спілкування з 
учнями та робить їх насиченими та цікавішими, що сприяє підви-
щенню їх ефективності. 

Для учнів використання освітніх онлайн-ресурсів є мотивацією 
до навчання, істотне розширення можливостей самостійної роботи, 
а також можливості участі в різноманітних конкурсах.  

Аналіз різних джерел засвідчило, що дослідженню викорис-
тання комп’ютерних ресурсів на уроках інформатики присвячено 
роботи В. Бикова, Н. Думанського, Г. Кравцова, В. Кухаренка, 
В. Олійника, О. Глазунової, К. Обухової, О. Самойленка, Н. Сироте-
нко, Г. Молодих, Н. Морзе, Н. Твердохлєбової, О. Захар, П. Камін-
ської та ін. 

Добір онлайн-ресурсів з інформатики повинен відповідати 
трьом загальним принципам: висока ефективність, коректність, ві-
рогідність. Під час вивчення інформатики варто звернути увагу на 
особливості вікової категорії учнів та можливості застосування он-
лайн-ресурсів. 
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Водночас необхідно звертати увагу на те, щоб онлайн-ресурси, 
які використовуються, відповідали оновленій навчальній програмі 
та давали можливість поєднувати окремі елементи різних курсів для 
створення індивідуальних навчальних шляхів.  

Для учнів середньої та старшої школи окремі розділи з вивчення 
інформатики у відеоформаті є у вільному доступі на каналі Desk 
Education – IT –Box (https://bit.ly/3jeiMBu) та на каналі «Ютуб» 
(https://www.youtube.com/watch?v=PU--ihA0l9E). 

Сайт Інформатика – ДистОсвіта (https://dystosvita.gnomio.com/) 
створений для віддаленого вивчення інформатики для всіх класів. 
Зареєструвавшись, необхідно обрати курс, який потрібно вивчити та 
отримати доступ до навчальних матеріалів, завдань та іспитів. На 
вебсайті можна ознайомитись з усіма розділами з інформатики та 
програмування. Матеріали можна використовувати як для дистан-
ційного навчання, так і для змішаного навчання в поєднанні з ін-
шими додатковими ресурсами.  

Вивчення комп’ютерного моделювання є одним зі способів пі-
знання навколишнього світу. Учні моделюють і отримують об’єкти 
реального світу. На початковому етапі вивчення 3-D моделювання 
варто використовувати ігрові технології, наприклад: Mine Сraft 
Education Edition (https://education.minecraft.net/), Lego Digital 
Designer (https://www.lego.com/en-us/ldd), Tinkercad 
(https://www.tinkercad.com/), SketchUp (https://www.sketchup.com/) 
чи LeoCAD (https://www.leocad.org/). Процес моделювання, як пра-
вило, спрямований на розвиток творчих навичок, інтелектуальної ді-
яльності, реконструктивні дії (рис. 1). 

 
Рис.1. 3-D моделювання в Tinkercad 
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Створення та опрацювання комп’ютерних презентацій є важливою 
частиною засвоєння курсу інформатики. Онлайн-сервіси для створення 
презентацій та візуалізації інформації. Google Presentations 
(https://www.google.com/intl/ru/slides/about/) має аналогічні можливості 
з Power Point. Велика його перевага в тому, що дозволяє створювати та 
редагувати онлайн-презентацію в команді, дає можливість учням на ві-
дстані працювати разом. Детально описані етапи та вимоги створення 
презентацій за посиланнями: https://support.microsoft.com/ uk-ua/office/-
powerpoint, http://oksanadobrovolska.blogspot.com/2014/03/1.html, 
https://websetnet.net/uk/. 

Під час вивчення розділу «Графічний дизайн» доцільно викори-
стовувати онлайн-редактори. Векторні онлайн-редактори Method 
Draw (ttps://editor.method.ac/) (рис. 2), Gravit Designer 
(https://www.designer.io/en/) Vectr (https://vectr.com/) та растровий 
онлайн-редактор Photopea (https://www.photopea.com/).  

Підбираючи програмне забезпечення для вивчення графічного 
редактора, доцільно зосередитись на відповідності навчальної про-
грами та вікових особливостей учнів. 

 
Рис. 2. Робоче вікно онлайн-редактора Method Draw  

Для Adobe Photoshop створено велику кількість освітніх про-
грам, доступних у формі книг, презентацій та відеоуроків 
(https://www.youtube.com/watch?v=R3ZVmk5X3XQ). Платформу 
Canva (https://about.canva.com/ru_ru/) використовують для графіч-
ного дизайну. Графічний редактор має доступ до вбудованої бібліо-
теки шаблонів, фотографій, ілюстрацій і шрифтів. 

Для вивчення розділу вебпрограмування розроблені доступні 
онлайн-курси від українських навчальних платформ: Prometheus, 
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Edera, ВУМonline, Wisecow. «DEVELOPER. Вебпрограмування» 
(https://inventor.com.ua/10-16-years/developer-web.html), «Robocode» 
(https://robocode.ua/web-ua), «Okten school» (https://owu.com.ua/), 
«Основи веброзробки (HTML, CSS, JavaScript)» (https://courses.ed-
era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/about), в яких 
вивчають основні елементи мови HTML, опис її засобами вебсторі-
нок, створення інтерактивних вебдокументів мовою JavaScript, су-
часні засоби створення мережевих додатків із доступом до баз да-
них, технологію Flash. Після закінчення курсу учні мають 
можливість отримати сертифікат. 

Також є можливість брати участь у різних онлайн-конкурсах, тур-
нірах, олімпіадах тощо. Для підготовки учнів до конкурсів з інформа-
тики та інформаційних технологій доступні такі інтернет-ресурси: 

 http://it.upml.knu.ua – сайт, що проводить дистанційний ІТ-
турнір серед учнів; 

 http://exceltip.ru/ – блог про секрети програми Microsoft Excel; 
 http://mcenterdnepr.inf.ua – вебсайт, на базі якого проводяться 

III та IV етапи олімпіади з інформатики та інформаційних техноло-
гій, містить завдання Олімпіади в межах зазначених тем;  

 http://informatics.mccme.ru – портал для дистанційного нав-
чання з теоретичною та практичною інформацією з програмування; 

 http://itolymp.com – сайт Всеукраїнської учнівської інтернет-
олімпіади з інформаційних технологій; 

 http://urok-informatiku.ru – сайт з корисними навчальними ре-
сурсами з інформатики; 

 http://www.ua5.org – вебсайт, що містить методичні матеріали 
в галузі комп’ютерів та інформаційних технологій. 

Є також загальний онлайн-ресурс – «Острів знань» – шкільний 
портал, в якому зібрана комплексна інформація про навчання і до-
звілля; чинні навчальні програми, методичні документи; обмін педа-
гогічним досвідом та інша корисна інформація. 

Таким чином, використання онлайн-ресурсів дозволяє сформу-
вати в учнів принципово нові прийоми інтелектуальної діяльності, що 
пов’язані з усвідомленням і структуризацією даних. Під час такого на-
вчання в учнів розвивається здатність сприймати відомості безпосе-
редньо з екрана комп’ютера, проводити практично миттєво перекоду-
вання візуальних образів у вербальні, оцінювати вірогідність і 
прогнозований вплив використання даних на формування системи 
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знань. Отже, підвищення ефективності навчального процесу здійсню-
ється через використання засобів індивідуалізації навчання, оскільки 
учні з використанням вказаних засобів фактично будують власну тра-
єкторію пізнавальної діяльності наперед заданої спрямованості. 

Лівик Марія Сергіївна, 
курсантка 2 курсу Академії Державної пенітенціарної служби;  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБУДОВУВАННЯ ДЕМОКРАТІЇ  
В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА  

КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст. 
Демократія з доби Античності сприймалася як важливий та ефе-

ктивний інструмент протидії захопленню влади, перепоною на 
шляху встановлення узурпаторських і тоталітарних типів правління. 
Однак такий погляд був не завжди і часто на його домінування чи 
перехід у розряд «аутсайдер серед політичних режимів» впливав за-
гальний стан суспільства. Новітній етап суспільства, на противагу 
минулим, відзначається надзвичайною динамічністю всіх соціаль-
них процесів та інституцій, а тому атрибутивною характеристикою 
його є стан постійної трансформації. Саме ця ситуація знову поста-
вила питання щодо актуальності демократії на порядок денний. 

Фіксація науковим дискурсом перехідності та нестабільності су-
спільного розвитку, як правило, маркерується концептом «транзити-
вне суспільство». Під «транзитивним» мається на увазі стан модер-
нізації суспільства, що пов’язаний із процесами глобалізації й 
становленням нової системи світу. Як аргументи стосовно того, що 
сучасне суспільство можна вважати транзитивним, вказуються такі 
процеси, як: 

– «перехід до постіндустріального суспільства, в якому інфор-
мація відіграє ключову роль у всіх сферах життєдіяльності людей 
(Д. Белл); 

– перехід до культури постмодерну з її багатоваріантністю і ре-
лятивізмом цінностей (Ж. Бодрійяр, М. Постер); 

– перехід до нового державного устрою, який передбачає владу 
“техноструктури” (Дж. Гелбрейт) та “демократію участі” (Е. Масуда); 
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– перехід до нової економіки та розстановки сил у світовій сис-
темі (І. Валлерстайн); 

– перехід від тоталітаризму до демократії – “третя хвиля демок-
ратизації” (С. Ґантінгтон)» [3, с. 29]. 

Зазначений останнім перехід і є основним аспектом, який ми бу-
демо аналізувати в зв’язку із переходом суспільства в стан «транзи-
тивне». Ґантінгтон С. [4], який є автором концепції «третя хвиля де-
мократизації», надав таке визначення «хвилі демократизації»: 
«хвиля демократизації – це група переходів країн від недемократич-
них режимів до демократичних, що відбуваються в певний період 
часу, і по кількості суттєво перевершують ті країни, в яких за цей же 
період часу розвиток протікає в протилежному (тобто антидемокра-
тичному) напрямку» [4, с. 26]. Отже, «хвилі демократизації» відо-
бражають темпоральні та просторові зміни в процесі становлення і 
розгортання демократії в сучасному світі. 

«Третя хвиля демократизації» настільки перевершила за масш-
табами попередні, що деякі вчені заговорили про настання ери лібе-
ральної демократії, щодо якої не залишилося «життєздатних альтер-
натив» (Ф. Фукуяма). Проте з часом виявилося, що так званий 
«демократичний транзит» не завжди веде до становлення лібераль-
ної демократії західного зразка й не є безумовною причиною захоп-
лення демократичними ідеями новими країнами. Звернемось до ста-
тистики. Так, якщо в 1974 р. на статус демократичних могли 
претендувати лише 39 країн світу [6], то до 1995 р. їхня кількість 
збільшилася до 117, а до 2007 р. – до 124. Однак уже у 2015 р. роз-
почався зворотний процес і кількість країн демократичного ґатунку 
впала до 115 країн [5], що дало підстави стверджувати авторам де-
яких досліджень про «десятиліття занепаду демократії» (2006–2016) 
[2] та говорити про рецесивний характер розвитку демократії на по-
чатку ХХІ ст. Таким чином, можна зазначити, що економічний та 
політичний лібералізм на сьогодні переживає кризу. Показником 
цього є факт, що індекс демократії згідно з The Economist за 2019 р. 
знизився навіть у США, країні, що була маяком демократії протягом 
більшої частини сучасної епохи [2]. Глибоке розчарування демокра-
тією охопило Східну та Центральну Європу. Лакмусом цього скасу-
вання конституційних прав і громадянських свобод є Угорщина та 
Польща. Цю кризу дослідники та політики намагалися вирішити як 
на теоретичному рівні, так і на рівні реальності, використовуючи по-
няття «фасадна демократія», «обмежена демократія», «керована де-
мократія» і т. ін., що у підсумку призвело до появи величезної кіль-
кості «демократій з прикметниками». 
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Однак, незважаючи на такі тривожні ознаки, демократія залиша-
ється чи не найуспішнішою політичною ідеєю в сучасній історії та 
суспільстві. Більшість опитувань показують, що демократія продов-
жує користуватися майже абсолютною привабливістю. Ключ до 
цього парадоксу цілком може бути прихованим у концепті «нелібе-
ральної демократії», вперше введеному в науковий обіг Ф. Закарією 
у 1997 р. [1]. За словами Закарії, таке визначення демонструє прин-
ципову першість не демократії, а лібералізму. 

Неліберальну демократію найкраще характеризувати як режим, 
який був обраний більшістю голосів, але в рамках якого йдуть тен-
денції до підриву конституційних гарантій, верховенства права та 
громадянських свобод. Відмінністю неліберальної демократії від 
більш повномасштабних авторитарних режимів є те, що вона не тя-
гнеться до повного контролю над суспільством і регулярно прагне 
народної легітимації за допомогою інструментів прямої демократії 
(референдуми, плебісцити). Створюючи розгалужену систему моні-
торингу суспільства, неліберальні демократії лише вибірково репре-
сують і прагнуть зберегти ілюзію плюралізму. 

Потенційними причинами сплеску неліберальних демократій за 
доби транзитивного суспільства є: 

1) молодь демонструє ознаки історичної амнезії, оскільки вона не 
відчула тоталітарних жахів ХХ ст. Розпещена перевагами ліберальної 
демократії молодь не має розуміння важливості захисту громадянсь-
ких прав і свобод; 

2) відчуття беззахисності у світі, що швидко змінюється, приз-
вело до відчуження громадян від політичної еліти, а постійне зрос-
тання економічної нерівності детермінувало руйнування соціаль-
ного контракту; 

3) поширеність соціальних мереж у поєднанні з епістемічною 
невизначеністю спричинили початок нової ери «політики після пра-
вди», в якій практично відсутній простір для раціонального діалогу, 
а панують фейки, симуляція та симулякри; 

4) відхід США від традиційної ролі носія демократії залишив ва-
куум, який негайно заповнили Китай і Росія, які швидко висунули аль-
тернативні моделі, оцінювані більш конкурентоспроможними або мо-
рально праведними, ніж західна ліберальна демократія. Лідери 
неліберальних демократій, у свою чергу, висловлюють солідарність зі 
своїми більш досвідченими авторитарними колегами; 

5) з моменту свого виникнення в епоху Просвітництва лібера-
лізм підтримував складні та напружені відносини з демократією. Як 
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показало ХХ ст., поєднання демократії (рівність) і лібералізму (сво-
бода) є надзвичайно крихкою конструкцією. 

Щодо України, то можна зазначити, що країна належить до гібри-
дного режиму демократії. Країни такого типу, як правило, є вибор-
ними демократіями, але зі слабкими демократичними інституціями і 
зі значними викликами, що постали в площині захисту політичних і 
громадянських прав. Так, за підсумками 2019 р. Україна за щорічним 
рейтингом індексу демократії видання The Economist посіла 78-ме мі-
сце, піднявшись на шість позицій з 2018 р., коли країна перебувала 
на 84-му місці [2]. В цьому рейтингу стан демократії визначається за 
чотирма критеріями, серед яких участь у виборах, політичний про-
цес і плюралізм, політична культура та функціонування уряду. В Ук-
раїні функціонування уряду виявилося найслабшою категорією. 
Схожу до України ситуацію можна спостерігати в Північній Маке-
донії, Албанії та Бангладеш. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що особливостями розгор-
тання демократії за доби транзитивного суспільства кінця ХХ – по-
чатку ХХІ ст. є дві риси. По-перше, можна говорити, що через поєд-
нання низки факторів відбулася видозміна сутності демократії на 
неліберальний тип. По-друге, фіксується два полярних, по суті, про-
цеси, а саме: зменшення кількості країн з демократичним типом по-
літичного режиму та посилення демократії в низці країн світу. 
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ІННОВАЦІЙНЕ БАЧЕННЯ ЄВРОПИ У ФЛАГМАНСЬКИХ 
ІНІЦІАТИВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Інтенсифікація кліматичних змін, зменшення природних ресур-
сів, демографічна криза, міграційні процеси актуалізують пошук Єв-
ропейським Союзом (ЄС) ефективних інструментів протистояння 
цим та іншим викликам з метою випереджального розвитку. «Інно-
ваційний Союз» став однією з семи флагманських ініціатив, прого-
лошених ЄС у Стратегії «Європа 2020» (2010). Ініціатива передба-
чала, що ЄС до 2020 р. має перетворити Європу на розробника 
висококласної науки; прибрати перешкоди для імплементації інно-
вацій, таких як вартісне патентування, фрагментація ринку, повільне 
запровадження стандартів, нестача висококваліфікованих науков-
ців; оновити формат співробітництва з приватним сектором, бізне-
сом, національною і регіональною владами [1]. 

Новим етапом у розбудові ЄС на засадах інноваційності стало 
проголошення у 2015 р. ідей «Відкрита інновація», «Відкрита наука» 
і «Відкритість світу» ключовими орієнтирами політики ЄС у галузі 
досліджень та інновацій. 

Відкрита інновація означає відкриття інноваційного процесу для 
індивідуумів, які мають досвід в інших сферах, крім науки, залучення 
до інноваційного процесу більшої кількості людей, вільна циркуляція 
знань, знання можна буде використовувати для розроблення продук-
тів та послуг, які можуть створити нові ринки збуту. 

Відкрита наука є підходом до наукового процесу, який зосере-
джується на поширенні знань, як тільки вони стають доступними за 
допомогою цифрових технологій та технологій спільної роботи; це 
– відхід від стандартної практики публікації результатів у наукових 
журналах наприкінці процесу дослідження. 

Відкритість світу означає промоцію міжнародного співробітниц-
тва дослідницької громади, що дозволить Європі отримати доступ 
до новітніх знань у всьому світі, ангажувати найкращі таланти, про-
тистояти глобальним викликам та створити можливості для бізнесу 
на ринках, що розвиваються. 

Освіта – це основа особистісного зростання, працевлаштування, 
активного та відповідального громадянства. Право на якісну та ін-
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клюзивну освіту і навчання впродовж життя проголошено в Євро-
пейському стовпі соціальних прав (2017) як перший принцип. Освіта 
розглядається базисом європейського способу життя, зміцнення соці-
альної ринкової економіки та демократії, права людини та соціальної 
справедливості. З огляду на це в умовах пандемії COVID-19 у 2020 р. 
внеском у розбудову інноваційності ЄС став План дій з формування 
Європейського освітнього простору (European Education Area) до 
2025 р., який включає шість вимірів: якість, інклюзія та гендерна рів-
ність, зелена та цифрова трансформації; вчителі і педагоги; вища 
освіта, геополітичний вимір. Для досягнення зазначених вимірів Єв-
ропейська Комісія пропонує такі заходи, як підвищення якості 
освіти; посилення інклюзивності і гендерної чутливості освіти і на-
вчання; підтримка зелених та цифрових трансформацій у рамках та 
через освіту і навчання, підвищення компетентності та мотивації в 
освітній професії [3]. 

Не менш амбітним стало проголошення у 2020 р. ініціативи з ро-
збудови Нового дослідницького простору для дослідження та інно-
вацій. Європейський дослідницький простір (European Research 
Area) був започаткований у 2000 р. у контексті Лісабонської страте-
гії. Стратегія з формування Європейського дослідницького простору 
спрямована на побудову спільного науково-технічного простору для 
ЄС. Створення єдиного ринку для досліджень та інновацій, що 
сприяє вільному руху дослідників, наукових знань та інновацій, зао-
хочує більш конкурентоспроможну європейську промисловість. Це 
передбачає перебудову європейського дослідницького ландшафту в 
напрямі транскордонного співробітництва, конкуренції на всьому 
континенті, нарощування критичної маси та координації і вдоскона-
лення національних дослідницьких політик. 

Пріоритетами в розбудові Європейського дослідницького прос-
тору визначено: пріоритизацію інвестицій і реформ; імплементацію 
дослідницьких результатів в економіку; поглиблення Європейського 
дослідницького простору в напрямі подальшого прогресу з вільного 
обігу знань у модернізованій, ефективній та дієвій системі дослі-
джень та інновацій [2].  
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ПАМ’ЯТНИКИ ЖІНКАМ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
ЧЕРНІГІВЩИНИ 

Пам’ятники завжди виконували роль символічних маркерів про-
стору. Чому так сталося, що в культурно-символічному просторі Че-
рнігівщини майже відсутня пам’ять про життя і діяльність жіноцтва? 
Натомість нас скрізь оточують пам’ятники князям, воїнам, поетам і 
письменникам. Чи не означає це, що традиційно «жіноча» діяльність 
не достатньо поціновувалась? Така гендерна нерівність у політиці 
пам’яті притаманна не тільки Україні. Навіть Нью-Йорк містить на 
своїх мапах непропорційно мало вшанованих жіночих імен. 

Як слушно зауважила сучасна українська історикиня Оксана 
Кісь, історія сучасного міста залишається значною мірою чоловічою 
історією, попри те, що жінки у всі часи становили близько половини 
міщан у всіх без винятку суспільних верствах. Виключення жінок з 
колективної національної пам’яті є традицією ще ХІХ ст., коли заро-
джувалися потужні національні рухи. Націю змальовували в маску-
лінних рисах, її ж противників фемінізували, керуючись уявленнями 
про чоловічі цінності (сила, мужність, відвага) і жіночі (слабкість, 
покірність, вразливість). Це і зумовило відсутність жінок у публічній 
пам’яті або ж стереотипне їх зображення в ролях матерів, доньок, 
дружин, яких потрібно захищати [1]. 

Метою нашої розвідки є спроба систематизувати відомості про 
пам’ятники відомим та видатним жінкам Чернігівщини. 

Першою спробою увічнити постать жінки на Чернігівщині ще у 
ХХ ст. стало встановлення пам’ятника героїні радянсько-німецької 
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війни, відомій льотчиці, командиру жіночого екіпажу бомбардува-
льника «Пе-2» Любові Губіній. Восени 1943 р. увесь екіпаж літака 
загинув під час виконання бойового завдання на території Білорусії. 
Пам’ятник встановлений 13 вересня 1975 р. у м. Ніжин. Його автор 
– Микола Ковальчук створив своєрідний бронзовий скульптурний 
портрет Губіної [2].  

Пам’ятник Єфросинії Ярославні, дочці галицького князя Яро-
слава Осьмомисла, дружині новгород-сіверського князя Ігоря Свя-
тославовича – героя знаменитого літературного твору «Слово о 
полку Ігоревім», був встановлений у 1989 р. на честь тисячоліття 
м. Новгорода-Сіверського. Цей 4-метровий бронзовий пам’ятник, 
що символізує плач Ярославни за своїм чоловіком, який потрапив до 
половецького полону, створений відомим радянським скульптором 
Анатолієм Кущем [3]. 

Пам’ятник Марії Заньковецькій, українській акторці і театральній 
діячці кінця ХІХ і початку ХХ ст., народній артистці Української РСР 
(1922), у м. Ніжин був встановлений у 1993 р. Український скульптор 
Олександр Скобліков зобразив М. Заньковецьку молодою жінкою, в 
довгій сукні, що сидить на кушетці з хусткою в лівій руці, перекину-
тій через плече [4]. 

Скульптурна композиція, присвячена відомому письменниць-
кому подружжю Пантелеймону Кулішу і Ганні Барвінок, у с. Олені-
вка Борзнянського району була створена у 1999 р. скульптором Ми-
колою Обезюком за підтримки президента України Леоніда Кучми 
разом зі створенням історико-меморіального музею-заповідника 
Пантелеймона Куліша «Ганнина Пустинь» [5]. 

Пам’ятник поетесі, драматургу, прозаїку, членкині Спілки пись-
менників СРСР, дружині Андрія Малишка Любові Забашті у м. При-
луки встановлений у вересні 2011 р. завдяки фінансовій підтримці 
почесного громадянина міста, мецената Юрія Коптєва. Скульптори 
– Володимир та Олексій Чепелики [6]. 

Скульптурна композиція Малуші і малолітнього сина – князя Во-
лодимира, виконана з каменю пісковика і встановлена у 2012 р. у 
м. Любичі. Автором став скульптор Микита Зігура. Пам’ятник створе-
но за фінансової підтримки президента України Віктора Януковича [7]. 

З нагоди 160-річчя славетної землячки, педагогині, просвітниці, 
громадській діячці Софії Русовій у 2016 р. у смт Ріпки було встано-
влено пам’ятник. Cкульптор Петро Пікуля виготовив його на замов-
лення міської Спілки українок [8]. 
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Таким чином, у Чернігівській області нараховується 7 пам’ятни-
ків видатним жінкам. Проте перелік гідних у різних іпостасях пред-
ставниць Чернігівщини набагато довший. Зокрема, Лукерія Полусма-
кова – наречена Т. Шевченка, Любов Андреєва-Дельмас – оперна 
співачка, Ольга Хохлова – балерина, дружина і муза П. Пікассо, Марія 
Закревська – муза М. Горького і Г. Уелса, Віра Коцюбинська – дру-
жина М. Коцюбинського, громадська діячка, засновниця першої укра-
їнської школи у Чернігові. Отже, пам’ятники жінкам – це не стільки 
про облаштування публічного простору, скільки про визнання того, 
що життя міста і регіону, його образ і характер творили також і жінки. 

В історичному просторі Чернігівщині досить мало пам’ятників 
жінкам, особливо враховуючи розміри Чернігівщини та її історичне 
минуле (одна з найбільших областей України, а також одна з давні-
ших земель України, є міста, яким уже більше 1000 років). Також 
варто зауважити, що із семи встановлених пам’ятників, 2 встанов-
лені в радянську добу, а 5 за часів Незалежності, 3 присвячено діяч-
кам мистецтва, 2 – історичним жіночим постатям, 1 – жінці-воїну, 
1 – громадській діячці. Ініціаторами встановлення пам’ятників ви-
ступали державні структури, меценати та не байдужа громадськість. 
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ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ  
І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
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дослідження транспортних засобів Чернігівського НДЕКЦ МВС  

ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ В УСТАНОВАХ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
У сучасний період життя в суспільстві стало настільки складним 

та непередбачуваним внаслідок загострення соціально-економічної 
кризи та політичної  обстановки, воєнних дій, які продовжуються на 
Сході України, що спостерігається зростання злочинності. Можемо 
стверджувати, що злочинність у місцях позбавлення волі – це чітке 
відображення процесів, які відбуваються у суспільстві. Адже зло-
чинність – це наслідок відповідних причин і умов. Тому й боротьбу 
з цим соціальним явищем потрібно здійснювати не як з наслідком 
певних процесів, а як із причинами, що породжують це явище, та 
умовами, що сприяють його вияву [1, с. 32]. 

Масові заворушення в місцях позбавлення волі являють собою 
складне поєднання кримінологічного та правового комплексу про-
блем, що потребує глибокого вивчення з боку науковців, аби в пода-
льшому розробити механізм запобігання цього виду злочину в УВП 
та СІЗО. Деякі явища масових протиправних дій, які вчиняють засу-
джені в місцях позбавлення волі, мають певну специфіку та об’єдну-
ються подібними ознаками виникнення та розвитку у процесі жит-
тєдіяльності УВП.  

Насамперед зазначимо, що такий злочин, як масові завору-
шення, характеризується насильницькими діями натовпу [2, с. 592]. 
Незважаючи на те, що поняття «натовп» у нормативно-правових ак-
тах не розглядається і не є терміном кримінально-правового змісту, 
однак в юридичній науковій літературі використовується досить ча-
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сто. Так, саме дії натовпу, на думку В. Кузнецова, є головною харак-
терною рисою масових заворушень [3, с. 56]. Вказаний термін ана-
логічно застосовує й В. Навроцький, за словами якого, «масові заво-
рушення – це завжди дії юрби» [4, с. 366]. Матишевський П. також 
зазначає, що масові заворушення – це порушення громадського по-
рядку натовпом, що безчинствує [4, с. 606]. Поділяючи в цілому по-
зиції наведених авторів, наголосимо, що натовп з кримінально-пра-
вової точки зору, на наш погляд, слід розглядати специфічним 
вираженням такої форми співучасті, як вчинення злочину групою 
осіб без попередньої змови (ч. 1 ст. 28 КК України) [5]. 

Наприклад, І. М. Копотун сутність поняття «запобігання злочи-
нам у виправних колоніях України» розкриває як різновид соціально-
профілактичної діяльності, функціональний зміст і мета якої полягає 
в перешкоджанні дії детермінантів злочинності та її виявів у місцях 
позбавлення волі засудженими, які відбувають покарання у виправ-
них колоніях [6, с. 19].  

Запобігання злочинам існує тоді, коли злочинна поведінка про-
ходить етап від моменту формування злочинного мотиву до початку 
виконання злочину  [7, c. 158]. Потрібно зазначити, що запобігання 
злочинам треба розглядати як сукупність видів діяльності, які вико-
нуються Адміністрацією УВП та СІЗО з метою усунення вірогідно-
сті вчинення задуманих злочинів через розроблення й здійснення ці-
леспрямованих заходів. Запобігання злочинам – це один із видів 
профілактичної діяльності. Зауважимо, що запобігання злочинам мо-
жна трактувати і як специфічний напрям спеціально-кримінологічної 
профілактики, яка полягає у здійсненні сукупності заходів, спрямо-
ваних на суб’єктів злочину, які мають злочинні наміри, замислюють 
та виношують план вчинення злочинів. 

Виходячи з кримінологічного аналізу реального стану оператив-
ної обстановки в УВП, з метою недопущення і своєчасної нейтраліза-
ції масових заворушень у середовищі засуджених доцільно викорис-
товувати наукові розробки та практичні методики й підходи до цієї 
проблеми. Джужа О. М. щодо цієї проблеми висловив таку думку: 
«Створення науково обґрунтованої моделі запобіжної діяльності си-
лами та засобами УВП, усіх складових її структури, вдосконалення 
механізму дії оперативних, правозастосовних, виховних та інших за-
побіжних заходів надає змогу визначити підсистему запобігання, яка 
логічно випливає із цілісної загальносоціальної системи...» [8, c. 581]. 
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Аналізуючи детермінанти виникнення злочинних дій, що вчиня-
ються особами під час масових заворушень, зауважимо, що такі за-
ворушення є виявом протиправного способу невдоволення осіб, які 
відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Злочин відбува-
ється не лише через те, що певні особи виявилися схильні до право-
порушень, а й у наслідок можливих упущень і недоліків у діяльності 
УВП та СІЗО. Тому під час проведення профілактичних заходів по-
трібно однаково приділяти увагу вивченню особистості як можли-
вого суб’єкта злочинних дій, що вчиняються учасниками масових 
заворушень для з’ясування шляхів, які можуть привести до скоєння 
злочину, а також і аналізу діяльності УВП та СІЗО, невдоволення 
якими може призвести до вказаних подій. 

Аналіз діяльності УВП та СІЗО дозволив нам виявити умови, за 
яких масові заворушення серед засуджених мають місце:  

– адміністрація установ не враховує у своїй роботі кількісних і 
якісних змін, які відбуваються у складі засуджених;  

– недооцінюється значення глибокого вивчення настроїв засу-
джених і обставин, які визивають незадоволення засуджених.  

З метою недопущення масових заворушень адміністрація УВП 
та СІЗО повинна постійно слідкувати за настроєм засуджених, гли-
боко знати всі процеси, які протікають у середовищі засуджених, 
швидко реагувати на сигнали появи невдоволених засуджених, про 
погрози розправи. На їх виявлення повинні орієнтувати весь особо-
вий склад установ. Про настрій засуджених може бути отримана ін-
формація під час прийому засуджених, які звернулися до персоналу 
УВП та СІЗО з вирішення особистих питань [9, c. 358]. Важливим 
аспектом є ретельне вивчення такої інформації керівництвом УВП 
та СІЗО, ні в якому разі неможливо залишати без належного реагу-
вання ні одного сигналу, який свідчить про загострення відносин 
між засудженими. 

Якщо розглядати функціонування механізму запобігання зло-
чинності в діяльності УВП та СІЗО, зазначимо, що він полягає в про-
веденні як загальних, так і індивідуальних заходів. До кола актуаль-
них питань, які охоплюють загальні заходи, входять аспекти 
виявлення та усунення причин та умов, що сприяють розквіту зло-
чинності та порушенню режиму в УВП та СІЗО, а також вчинення 
злочинів особами, засудженими до покарання, яке не пов’язане з по-
збавленням волі. Різноманітні та численні заходи, які використову-
ються в УВП та СІЗО на цьому рівні, мають специфічні особливості, 
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обумовлені контингентом засуджених, видом покарання, типом кри-
мінально-виконавчої установи, місцем відбування чи виконання по-
карання.  

УВП та СІЗО у своїй діяльності можуть застосовувати такі спе-
ціальні заходи кримінологічної профілактики, передбачення і запо-
бігання вчиненню злочинів: постійний оперативний контроль за за-
судженими, проведення комплексних профілактичних операцій у 
місцях позбавлення волі; протидія професіоналізації і консолідації 
злочинців у зоні; вдосконалення пенітенціарної практики, конт-
ролю; використання спеціальних заходів щодо переорієнтації анти-
громадської настанови особи; боротьба з виявами кримінальної суб-
культури в місцях позбавлення волі; відвернення і припинення 
рецидиву злочинів; допомога громадських, релігійних організацій у 
роботі із засудженими та ін.  

Адміністрацією УВП та СІЗО здійснюється індивідуальне запо-
бігання, яке полягає у виявленні засуджених, схильних до вчинення 
злочинів, і застосуванні до них відповідних заходів запобіжного 
впливу. Запобігання рецидиву злочинів під час виконання покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі, передбачає: створення обстано-
вки, яка виключала б можливість вчинення нового злочину, пору-
шення трудової дисципліни і правил поведінки, проживання та ре-
єстрації; профілактичний облік криміногенних осіб; надання 
допомоги засудженим тощо [10, с. 76].  

Під час здійснення загальнопрофілактичних заходів масових за-
ворушень персоналу УВП доцільно врахувати специфіку природи 
цих явищ. Необхідно постійно аналізувати причини й умови вчи-
нення масових заворушень. Будучи найбільш небезпечним злочи-
ном за участю великих груп засуджених, масові заворушення рідко 
виникають стихійно. Здебільшого масові заворушення організато-
рами плануються та готуються заздалегідь. Якщо адміністрація УВП 
та СІЗО не прийме в цей період рішучих дій, то організатори масо-
вих заворушень можуть узяти ініціативу в свої руки. Вважаючи, що 
масові заворушення приносять велику шкоду нормальній діяльності 
УВП, ця робота вимагає проведення комплексу заходів по вияв-
ленню та усуненню причин, які породжують виникнення таких зло-
чинів і умов, які їм сприяють, а також виявлення осіб, від яких можна 
чекати вчинення злочину.  

Загальнопрофілактичні заходи при всьому їх значенні станов-
лять лише частину профілактики масових безпорядків і непокор. 
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Тому для забезпечення найбільш ефективних результатів у боротьбі 
з такими злочинами необхідне тісне сполучення загальнопрофілак-
тичних заходів із заходами індивідуальної профілактики, яка має 
своєю метою своєчасне виявлення і вивчення осіб, від яких можна 
чекати вчинення злочину [11, c. 55]. 

У профілактиці масових заворушень потрібно завжди аналізувати 
роль приводу, який як «детонатор» може привести до виникнення ма-
сових заворушень [12, c. 96]. Таким приводом до виступу може бути: 
неправильне застосування зброї, спецзасобів, фізичної сили; невмілі 
дії адміністрації УВП при ізоляції засуджених у випадках алкогольного 
сп’яніння, застосуванні наручників, смерті засуджених. Тому необхі-
дно розробляти комплексні заходи профілактики. Система цих заходів 
являє собою сукупність форм, засобів і методів організаторської, опе-
ративно-профілактичної і виховної роботи, які повинні знайти своє 
впровадження у плані комплексних організаційно-тактичних заходів 
з профілактики масових безпорядків. Комплексний план розробля-
ється керівниками всіх частин і служб при постійній координації їх 
діяльності зі сторони керівника [9, c. 358]. 

З огляду на те, що основною причиною вчинення масових заво-
рушень в УВП та СІЗО є порушення прав людини та умов відбування 
покарання, то впровадження міжнародної практики та реалізації 
норм міжнародного права є фактором забезпечення умов припи-
нення масових заворушень у пенітенціарних установах. Маємо за-
значити, що в сучасний період система виконання покарань має без-
ліч проблем, основною з яких є незадовільні умови тримання 
засуджених та осіб, узятих під варту. 

Ми з’ясували, що діяльність органів та УВП не повною мірою від-
повідає сучасним вимогам щодо забезпечення прав і свобод людини, 
реалізації на практиці конституційних приписів про права громадян, 
а також міжнародних стандартів прав людини. Вбачаємо відповідну 
діяльність не досить результативною та ефективною, що є проблем-
ним аспектом, вирішення якого вимагає детального аналізу міжнарод-
но-правових актів, у яких закріплені основні міжнародні стандарти за-
хисту прав людини в діяльності органів та УВП. Існує потреба в 
інтеграції відповідних норм в українське законодавство та впрова-
дження міжнародного досвіду та застосовування його на практиці. 

Вважаємо, що зниження рівня злочинності в УВП, зокрема, змен-
шенню випадків вчинення масових заворушень, можливо досягти в 
такий спосіб: шляхом мінімізації причин кримінальної поведінки і 



83 

шляхом посилення заходів запобігання, тобто профілактики. Цілком 
обґрунтованим є факт того, що набагато легше усунути причину, ніж 
потім боротися з наслідками. 

Досліджуючи проблему профілактики злочинів у діяльності 
ДКВС України, вважаємо доцільним прослідкувати розробки щодо 
профілактичних заходів з виявлення чинників, які призводять до вчи-
нення масових заворушень в УВП. Багато науковців усе ж сходяться 
в одному баченні ефективності профілактики злочинів – це виправ-
лення засуджених та перевиховання, тобто корегування їх криміналь-
ної направленості й потенціалу на правову поведінку. Тому всі підроз-
діли та відділи УВП та СІЗО можуть підвищити ефективність своєї 
діяльності лише шляхом об’єднання загальних зусиль. 

Таким чином, підсумовуючи, зауважимо, що важливого зна-
чення в роботі з недопущення, запобігання і припинення масових за-
ворушень має тісна взаємодія всіх частин і служб, підрозділів УВП 
та СІЗО. При цьому особовий склад УВП та СІЗО має діяти за спе-
ціальними планами, які детально розроблені на випадок надзвичай-
них подій, у тому числі масових заворушень серед засуджених до 
позбавлення волі. 

З огляду на суспільну небезпеку пропонуємо такі шляхи вдоско-
налення заходів припинення масових заворушень в УВП ДКВС Ук-
раїні: 

1. Підвищення кваліфікаційних вимог щодо підготовки персо-
налу УВП та СІЗО.  

2. Сприяння координації дій підрозділів УВП та СІЗО в розрізі 
здійснення профілактичний дій щодо виявлення детермінант масо-
вих заворушень в УВП та СІЗО. 

3. Забезпечення УВП та СІЗО високотехнологічними засобами 
відеоспостереження, що відповідатимуть міжнародним стандартам. 

4. Посилення відповідальності за вчинення масових заворушень, 
а саме збільшення міри покарання – позбавлення волі на строк від 
семи до десяти років за дії, передбачені ч. 1. ст. 294 КК України. 
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професор кафедри політології, управління та державної безпеки  
Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

Дучимінська Леся Миронівна,  
начальник управління контрольно-перевірочної роботи  

головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області 

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ – ОДНА З ПРОБЛЕМ,  
ЩО ВПЛИВАЄ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Як свідчить практика виконання покарань в Україні, у сучасних 

умовах функціонування органів та установ виконання покарань не-
маловажну роль відіграють принципи їх діяльності, що визначені в 
ст. 2 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу 
України» та ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу (КВК) України. 
При цьому пріоритетним у сьогоденні є принцип взаємодії Держав-
ної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України з органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 
громадян, благодійними і релігійними організаціями, тому що у си-
туації фінансового дефіциту, пов’язаного з недостатнім виділенням 
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коштів на сферу виконання покарань, «перенасиченням» ув’язнених 
під варту у слідчих ізоляторах, неналежними умовами тримання цих 
осіб, а також засуджених до позбавлення волі, органи та установи 
виконання покарань самотужки вирішити наявні проблеми та реалі-
зувати визначені в законі завдання не в змозі. 

Йдеться, у першу чергу, про те, що на законодавчому рівні чітко 
визначені основні напрями взаємодії ДКВС України з іншими учасни-
ками процесу виконання–відбування покарань (місцевими держав-
ними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб’єкта-
ми підприємницької діяльності, громадськими об’єднаннями та ін.). 

Зокрема, як зазначено в ч. 1 ст. 93 КВК України, засуджений до 
позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній 
чи виховній колонії, як правило, в межах адміністративно-територі-
альної одиниці відповідно до його місця проживання до засудження 
або місця постійного проживання родичів засудженого. 

Аналогічні правові умови для взаємодії визначені й у п. 9 ч. 2 
ст. 13 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу 
України», а саме – підприємством установ виконання покарань ство-
рюються сприятливі умови в залученні до виготовлення продукції для 
регіональних потреб. 

У такому ж контексті сформульовані й положення ст. 20 цього 
Закону, відповідно до якої органи виконавчої влади, органи місце-
вого самоврядування, їх службові і посадові особи та об’єднання 
громадян у межах своїх повноважень сприяють ДКВС України у ви-
конанні їх завдань. 

Такий самий законодавчий підхід закріплено й у ч. 2 ст. 25 вка-
заного Закону. 

Поряд з тим варто звернути увагу на той факт, що в жодній за-
значеній вище нормі права не введено обов’язок іншим учасникам 
кримінально-виконавчої діяльності щодо створення сприятливих 
умов для забезпечення ефективного функціонування органів і уста-
нов виконання покарань. Більше того, у проаналізованих у цій пуб-
лікації та в інших нормативно-правових актах вживається словоспо-
лучення «створюються умови», що не передбачає у цьому випадку 
обов’язку такі умови створювати. 

Саме ця правова прогалина, як показує практика, й впливає негати-
вно на ефективність кримінально-виконавчої діяльності України [1]. 
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Водночас введення такого обов’язку для інших державних орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є очевид-
ним кроком для законодавця, якщо застосувати кримінологічні під-
ходи до виявлення питань, які належать до змісту взаємодії ДКВС 
України з цими учасниками кримінально-виконавчих правовідносин. 
Так, у ході проведення кримінального провадження постійно, хоча це 
й не передбачено чинним Кримінальним процесуальним кодексом Ук-
раїни, виявляються детермінанти, що сприяли вчиненню криміналь-
них правопорушень на певній адміністративно-територіальній оди-
ниці (територіальній громаді). Виходячи з цього, слід у подальшому 
винним юридичним особам (чи конкретним службовим або посадо-
вим особам) поставити за обов’язок усувати, нейтралізувати, блоку-
вати причини та умови злочинності, в тому числі й у тих напрямах, 
що закріплені у кримінально-виконавчому законодавстві України. 
При цьому, якщо керуватись зазначеною науково обґрунтованою по-
зицією, то варто КВК України доповнити спеціальним розділом 
«Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими ор-
ганами державної влади та органами місцевого самоврядування з пи-
тань кримінально-виконавчої діяльності». 

Додатковим аргументом з цього приводу виступають положення 
Закону України «Про зайнятість населення», «Про основи охорони 
здоров’я», «Про пробацію» та інші міжвідомчі нормативно-правові 
акти, в яких у загальних рисах окреслені обов’язкові елементи взає-
модії ДКВС України із зазначеними учасниками кримінально-вико-
навчих правовідносин. 

Актуальність вирішення вказаної проблеми обумовлена ще й 
тим, що у ході сьогоднішньої децентралізації реальні та потенційні 
фінансові та матеріально-технічні ресурси зосереджені саме на міс-
цях – у територіальних громадах, що є важливим з огляду реалізації 
наявних завдань процесу виконання–відбування покарань та забез-
печення безпечних умов життєдіяльності як окремо взятої особи, так 
і суспільства (певної громади) зокрема [2]. 
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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

Враховуючи сучасні вітчизняні реалії в пенітенціарній системі й 
розвиток доктрини кримінально-виконавчого права на теренах України 
та дослідивши позитивний зарубіжний досвід у сфері застосування спе-
ціальних засобів персоналом органів і установ виконання покарань, 
пропонуємо введення поняття «спеціальні засоби гамування» з визна-
ченням, що спеціальні засоби гамування – це комплекс механічних, еле-
ктричних та хімічних пристроїв, що використовуються правоохорон-
ними органами для утримуючої, психофізичної або травматичної дії на 
особу (групу осіб) для припинення протиправної поведінки або тимча-
сового виводу її (їх) зі строю та внесення актуальних та необхідних на 
часі змін до вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства, зо-
крема, доповнити Закон України «Про Державну кримінально-викона-
вчу службу України» [1] ч. 3 ст. 19 такого змісту: 

«3. Порядок застосування спеціальних засобів гамування: 
3.1. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосову-

ються до засуджених у разі: а) вчинення опору персоналу, особо-
вому складу чергової зміни, варті, адміністрації або виявів буйства 
(до заспокоєння); б) спроби самогубства, членоушкодження або на-
паду на засуджених чи інших осіб; в) затримання або доставляння 
засуджених, які вчинили грубі порушення режиму тримання, до 
ДІЗО, ПКТ, ОК або карцеру; г) під час затримання засудженого, 
який вчинив втечу або самовільно залишив місце обмеження волі; 
ґ) під час конвоювання (доставляння); д) виведення з камер та пере-
міщення ув’язнених і засуджених, які схильні до втечі, нападу та за-
хоплення заручників; е) проведення процесуальних дій з особами у 
випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточенню 
або собі та в разі, якщо вони можуть вчинити втечу. 

Персонал застосовує кайданки, доки в цьому існує нагальна по-
треба. 

Заборонено застосовувати кайданки більше ніж 2 години безпе-
рервного використання або без послаблення їх тиску. 

3.2. Гумові (пластикові) кийки застосовуються для: а) відбиття 
нападу на персонал, іншу особу та/або будівлі, приміщення, споруди 
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і транспортні засоби, що перебувають під охороною; б) припинення 
масових заворушень і групової непокори з боку засуджених; в) при-
пинення опору особовому складу чергової зміни, варті, адміністрації 
установи виконання покарань; г) затримання засуджених, які вчи-
нили втечу з місць позбавлення волі або самовільно залишили місце 
обмеження волі та чинять злісну непокору; ґ) звільнення заручників. 

Забороняється наносити удари гумовим (пластиковим) кийком 
по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куп-
рику) і в живіт. 

3.3. Засоби сльозогінної та дратівної дії застосовуються для: 
а) відбиття нападу на персонал, іншу особу та/або будівлі, приміщен-
ня, споруди і транспортні засоби, що перебувають під охороною; 
б) припинення масових заворушень і групової непокори з боку засуд-
жених; в) припинення опору особовому складу чергової зміни, варті, 
адміністрації установи виконання покарань; г) звільнення заручників. 

Під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозо-
гінної та дратівної дії, заборонено здійснювати прицільну стрільбу, 
розкидувати і відстрілювати гранати в натовп, повторно застосо-
вувати їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. 

3.4. Безпілотні літальні апарати застосовуються для: а) відеоспо-
стереження під час охорони органів та установ виконання покарань, 
б) відеофіксації подій у разі масових заворушень і групової непокори 
з боку засуджених; в) пошуку особи, що здійснила втечу з-під варти. 

3.5. Спеціальні технічні засоби протидії безпілотним літальним 
апаратам застосовуються для припинення перебування безпілотних 
літальних апаратів у повітряному просторі над установами виконання 
покарання, слідчими ізоляторами, прилеглими до них територіями. 

3.6. Гамівна сорочка застосовується тільки за вказівкою началь-
ника установи виконання покарань або особи, яка виконує його 
обов’язки, у присутності ЧПНУ та обов’язково у присутності медич-
ного працівника. Вказівка медичного працівника про неможливість 
застосування гамівної сорочки до засудженого підлягає безумовному 
виконанню. У гамівній сорочці засуджений, який виявляє буйство, пе-
ребуває до заспокоєння, але не більше двох годин. 

Гамівна сорочка застосовується в ізольованому приміщенні (ДІЗО, 
карцері, окремій камері ПКТ або в кімнаті молодших інспекторів чер-
гової зміни) не менше ніж трьома представниками чергової зміни. 

Застосування гамівної сорочки належить до крайніх заходів 
впливу на засуджених і може мати місце лише тоді, коли інші заходи 
щодо припинення буйства було вичерпано й безрезультатно. 
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До засуджених неповнолітніх і жінок гамівна сорочка не застосо-
вується. 

3.7. Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не-
смертельної дії, застосовуються для: а) захисту від нападу, що загро-
жує життю та здоров’ю людей, у тому числі персоналу; б) відбиття 
збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, 
житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі 
захоплення; в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяж-
кого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти; г) затри-
мання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під 
варти; ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням 
зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, 
у тому числі персоналу; д) подання сигналу тривоги або виклику до-
поміжних сил; е) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здо-
ров’ю людей, у тому числі персоналу; є) відбиття групового нападу, 
що загрожує життю чи здоров’ю людей. 

Заборонено відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи ана-
логічними за своїми властивостями метальними снарядами несмер-
тельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками 
вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і 
тіла людини. 

3.8. Засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препа-
ратами, застосовуються для: а) забезпечення маскування дій персоналу, 
спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для 
того, щоб примусити таку особу залишити територію (транспортний 
засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває; 
б) звільнення заручників та осіб, яких незаконно позбавлено волі. 

3.9. Засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для: 
а) зупинки транспортного засобу, що використовується для вчинення 
втечі ув’язнених та засуджених з-під охорони; б) для припинення зло-
чинів терористичної спрямованості; в) для затримання осіб, що вчи-
нили втечу з-під охорони. 

Забороняється застосовувати засоби примусової зупинки транс-
порту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторо-
лерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські пере-
везення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або 
ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мо-
стах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях. 
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3.10. Засоби та пристрої обмеження доступу на певну територію – 
захисні бар’єри, турнікети застосовуються для обмеження доступу 
осіб на певні території під час масових заворушень і групової непо-
кори з боку засуджених, проведенні спеціальних операцій та під час 
введення режиму особливих умов. 

3.11. Пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні при-
строї для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень 
застосовуються для: а) затримання особи, яка чинить збройний опір, 
або з метою примусити таку особу залишити територію (транспортний 
засіб, будівлю, споруду), де перебуває така особа; б) звільнення заруч-
ників та осіб, яких незаконно позбавлено волі, що знаходяться в 
будівлях, приміщеннях, спорудах і транспортних засобах. 

3.12. Електрошокові пристрої контактної та контактно-ди-
станційної дії застосовуються для: а) відбиття нападу на персонал, 
іншу особу та/або будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, 
що перебувають під охороною; б) відбиття нападу тварини, що загро-
жує життю і здоров’ю особи чи персоналу. 

Забороняється застосування електрошокових пристроїв в область 
голови, шиї, сонячного сплетення, статевих органів, серця. 

3.13. Пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби 
акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для: а) відбит-
тя нападу на персонал, інших осіб та/або будівлі, приміщення, споруди 
і транспортні засоби, що перебувають під охороною; б) затримання 
особи, яка чинить збройний опір, або з метою примусити таку особу 
залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну 
ділянку), де перебуває така особа; в) звільнення заручників та осіб, яких 
незаконно позбавлено волі, що знаходяться в будівлях, приміщеннях, 
спорудах і транспортних засобах. 

3.14. Водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні за-
соби застосовуються для: а) відбиття групового нападу на персонал та 
інших осіб; б) припинення масових заворушень і групової непокори з 
боку ув’язнених та засуджених; в) зупинки транспортного засобу, що 
використовується для вчинення втечі ув’язнених та/або засуджених з-
під охорони; г) затримання ув’язнених та/або засуджених, що здійсню-
ють втечу або чинять збройний опір. 

Забороняється застосовувати водомети при температурі повітря 
нижче +10°C. 

3.15. Службові собаки застосовуються для: а) охорони території 
та приміщень; б) огляду транспортних засобів і вантажів; в) перевірки 
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стану контрольно-слідової смуги зовнішньої і внутрішньої заборонених 
зон та вказаної у плані охорони смуги місцевості, що прилягає до УВП 
та СІЗО; г) проведення обшуків і оглядів приміщень та території об’єк-
тів, що охороняються, для виявлення заборонених речовин та пред-
метів; ґ) розшуку, затримання та супроводу ув’язнених та/або засудже-
них, які вчинили втечу з-під варти (охорони), а також під час пере-
міщення на обмінні пункти та у зворотному напрямку; д) переміщення 
засуджених до довічного позбавлення волі (в тому числі тих, вироки 
щодо яких не набрали законної сили); е) припинення масових завору-
шень та виявів групової непокори ув’язнених та засуджених. 

3.16. Службові коні застосовуються для: а) патрулювання; б) пе-
реслідування та затримання особи, яка здійснила втечу з-під варти.». 

Слід зазначити, що практичне значення таких змін у національ-
ному кримінально-виконавчому законодавстві буде важливим, 
оскільки таким чином будуть створені більш детальні умови для ви-
бору за конкретної ситуації спеціального засобу вгамування (при-
мусу) персоналом органів і установ виконання покарань під час прий-
няття рішення щодо застосування (чи уникнення від такої дії) до 
правопорушника такого засобу. 

Це, відповідно, безумовно створить додаткові критерії оцінки 
правомірності вчинку правоохоронця та його взаємозв’язку з 
наслідками застосування до ув’язненого або засудженого, позбавле-
ного волі, відповідного спеціального засобу вгамування (примусу). 
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Аналіз наукових праць з вказаної тематики, зокрема І. Г. Богати-
рьова, М. С. Пузирьова [1], З. В. Журавської [2], В. В. Коваленка, 
О. М. Джужи, О. Г. Колба [3], О. Г. Колба [4], А. В. Кирилюка [5], 
С. Ю. Лукашевича [6], Р. М. Кубрака, В. В. Леня [7], Г. С. Сарки-
сова, Г. Ф. Хохрякова [8], І. Ф. Обушевського [9], А. В. Чепелєва 
[10], В. В. Шаблистого, Л. Г. Якименка [11] та ін., дає підстави стве-
рджувати, що у цілому зазначені питання є неповно досліджені через 
недостатню увагу до них.  

Запобігання передачі заборонених для використання засудженими 
предметів, виробів, речей та речовин на сьогодні є актуальним і про-
блемним напрямком діяльності персоналу УВП, що підтверджується 
кількістю їх вилучення, зокрема в 2016 р. при спробі доставки до уста-
нов виконання покарань (далі – УВП) вилучено 49 989 грн (2015 р. – 
58 195); 918 доларів США (2015 р. – 309); 1 790 л спиртних напоїв 
(2015 р. – 1 773,8); 4 612 мобільних телефонів (2015 р. – 6 193); 
6 254,3 г наркотичних засобів (2015 р. – 8 408,757) [12]; за 9 місяців 
2020 р. вилучено 17 626 грн; 2 долари США; 772,7 л спиртних напоїв; 
2 964 мобільних телефонів; 1 628,94 г наркотичних засобів [13]. Як ба-
чимо, більшість вилучених при спробі переправити їх на територію ус-
танов предметів та речовин не заборонені в користуванні іншими гро-
мадянами, крім наркотичних речовин. Проте їх наявність у засуджених 
несе в собі потенційну суспільну небезпеку, ускладнює оперативну об-
становку в установі, дестабілізує функціональну спроможність її стру-
ктурних підрозділів та є криміногенним фактором, що відмічається за 
результатами емпіричних досліджень [1; 3; 4; 8; 9; 10; 11]. 

Це сприяє поширенню в установах таких антисоціальних явищ, 
як суїциди серед засуджених, наркотизм, алкоголізм, вчинення зло-
чинів на їх підґрунті, в тому числі і насильницького характеру, за-
вдання ушкоджень засудженим, персоналу УВП та іншим особам, 
що безумовно суперечить кінцевій меті покарання – виправлення за-
суджених, запобігання вчинення ними та іншими особами злочинів. 
Зокрема, засудженими в стані алкогольного чи наркотичного 
сп’яніння у 2008 р. вчинено 23 злочини, 4 з використанням колюче-
ріжучих предметів, 2009 р. – 6 та 4 відповідно, 2010 р. – 16 та 3, 
2011 р. – 4, 2012 р. – 4 та 6, 2013 р. – 11 та 3. За результатами окре-
мих досліджень встановлено, що 6 із 9 тяжких насильницьких зло-
чинів проти життя та здоров’я особи вчинено засудженими з вико-
ристанням колюче-ріжучих предметів [11, с. 37], умисні 
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протиправні дії засуджених, спрямовані проти особи в місцях позба-
влення волі, в 27 % вчинені у стані алкогольного і в 4 % – наркотич-
ного сп’яніння [14, с. 86]. Одним з ключових факторів організації 
передачі в заборонені зони наркотичних речовин є наявність у знач-
ної частини засуджених набутої до поміщення їх в УВП хімічної за-
лежності. За окремими даними [15, с. 577], в УВП та СІЗО перебуває 
близько 30 % осіб, які засуджені за вчинення злочинів на тлі нарко-
манії. В 2020 р. на профілактичному обліку в установах як схильні 
до вживання і розповсюдження наркотичних речовин перебувало 
1 140 осіб [13].  

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів у структурі усієї зло-
чинності в УВП та СІЗО становлять значну частку (до 34,2 %), однак 
при цьому характеризуються високим ступенем латентності [11, 
с. 64]. Враховуючи, що в установах щороку реєструється близько 
500 вчинених злочинів, можна зробити висновки про значну серед 
них кількість, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків та психо-
тропних речовин. 

Обґрунтовуючи суспільну небезпечність передачі заборонених 
предметів, слід також зазначити, що вони є невід’ємним атрибутом 
кримінальної субкультури місць несвободи, тому переважна біль-
шість винних у вчиненні такого роду правопорушень, організаторів 
каналів їх надходження є засуджені негативної спрямованості, які 
мають криміногенну мотивацію на придбання алкоголю, наркотич-
них речовин, грошей, зброї тощо.  

За статистичними даними щодо вилучення заборонених предме-
тів [12; 13] найбільш розповсюдженим способом їх передачі є пере-
кидання на територію УВП через огорожі. Значного поширення цей 
канал передачі заборонених предметів набув з розвитком засобів мо-
більного зв’язку, використання яких полегшує підготовку організа-
ції правопорушення та координування дій співучасників. До того ж 
останнім часом набули розповсюдження шахрайські дії засуджених 
з використанням мобільних засобів зв’язку, спрямовані на заволо-
діння грошових коштів громадян. Також мобільні телефони можуть 
використовуватися засудженими негативної спрямованості для ко-
мунікації з криміналітетом поза установою, або засудженими інших 
установ для організації протиправних дій, поширення «злодійського 
впливу» на загальну масу засуджених, координування групових по-
рушень встановленого порядку відбування покарань та протидії ад-
міністрації УВП. 
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Значна кількість наркотичних речовин, грошей, мобільних при-
строїв зв’язку, спиртних напоїв передається до установ через КПП пе-
реважно родичами засуджених, а також втягнутим у неслужбові сто-
сунки із засудженими та їх родичами персоналом установ. За 
окремими даними понад 65 % з-поміж злочинів, вчинених персоналом 
УВП, становлять злочини, пов’язані з порушенням установленого по-
рядку обігу наркотичних та психотропних речовин. Переважна біль-
шість осіб з числа персоналу установ, які вчинили ці злочини, нале-
жали до молодшого начальницького складу [3]. 

Виходячи з вищенаведеного, резюмуємо, що заборонені до ви-
користання засудженими предмети, вироби та речовини, навіть 
якими можуть безперешкодно користуватися інші громадяни, не-
суть потенційну загрозу вчинення засудженими в УВП за їх допомо-
гою протиправних дій різного характеру, виключають можливість 
досягнення мети покарання. Висвітлені проблемні питання мають 
системний та тривалий характер. Запобігання передачі заборонених 
предметів повинно спрямовуватися на виявлення серед засуджених 
окремих негативно настроєних осіб, що є носіями кримінальної суб-
культури, засуджених, які мають хімічні залежності (наркоманія та 
алкоголізм), та інших осіб, які мають криміногенну мотивацію на 
використання цих предметів, відходячи від стереотипності дій адмі-
ністрації УВП, направлених на визначення видимих компонентів 
профілактичного впливу. Перекриття каналів находження забороне-
них предметів повинно відбуватися шляхом підвищення інтенсивно-
сті використання для їх виявлення спеціальних службових собак і 
технічних засобів виявлення (технопревенція). Окремим напрямком 
профілактичної роботи є недопущення встановлення неслужбових 
стосунків між персоналом установ та засудженими, їх родичами, ін-
шими особами і вчинення на цьому підґрунті злочинів у сфері служ-
бової діяльності, корупційних правопорушень шляхом виявлення на 
стадії готування вчинення злочину, проведення індивідуальної пре-
венції та висвітлення випадків притягнення до відповідальності 
співробітників УВП за такі правопорушення.  
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ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ 
Концепцією реформування (розвитку) пенітенціарної системи 

України від 13 вересня 2017 року передбачено, що одним із шляхів 
вирішення проблем, які виникають у ході виконання завдань, покла-
дених на Державну кримінально-виконавчу службу, є вдоскона-
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лення законодавства, що регламентує її діяльність [1]. Вказане обу-
мовлює актуальність проведення аналізу та висунення пропозицій 
щодо внесення конструктивних змін до чинного законодавства. 

Так, статтею 18 Законом України «Про Державну кримінально-
виконавчу службу України» на посадових і службових осіб органів 
ДКВС України покладено обов’язки щодо реалізації єдиної держав-
ної політики у сфері виконання кримінальних покарань, зокрема: 

– виконання покарання відповідно до вимог кримінально-вико-
навчого законодавства;  

– забезпечення дотримання прав людини і громадянина, реаліза-
цію законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту, 
вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних по-
карань; 

– забезпечення правопорядку, додержання вимог режиму, правил 
внутрішнього розпорядку в установах виконання покарань, слідчих 
ізоляторах і на прилеглих до них територіях; 

– забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту, пер-
соналу і громадян, які перебувають на території установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів; 

– забезпечення охорони, ізоляції та нагляду за засудженими і 
особами, узятими під варту [2].  

Основними засобами забезпечення режиму, охорони, нагляду, 
контролю, ізоляції, безпеки в органах і установах виконання пока-
рань виступають інженерні споруди та конструкції, а також технічні 
засоби охорони, нагляду і контролю. Щодо останніх висувається ни-
зка вимог як зі сторони вітчизняного (в частині забезпечення перед-
бачених конституційних прав, свобод і обов’язків людини і грома-
дянина), так і міжнародного законодавства (пунктом 25.2 
Європейських пенітенціарних (в’язничних) правил [3] зазначено, що 
фізичні бар’єри мають відповідати мінімально необхідним вимогам 
для забезпечення надійного утримання в’язнів). 

Нормою статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України 
[4] (далі – КВКУ) визначено, що: «Адміністрація колонії має право 
використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби 
для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого 
законодавством порядку відбування покарання, отримання необхід-
ної інформації про поведінку засуджених». 

Проте в буквальному розумінні ця стаття надає право викорис-
тання зазначених технічних засобів охорони лише адміністраціям 
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кримінально-виконавчих установ закритого типу (виправних та ви-
ховних колоній). Поза увагою залишаються кримінально-виконавчі 
установи відкритого типу (виправні центри), арештні доми та слідчі 
ізолятори.  

Окремо треба звернути увагу і на те, що умови використання ін-
женерно-технічних засобів охорони, нагляду і контролю на території 
слідчих ізоляторів мають зазначатися в Законі України «Про попе-
реднє ув’язнення», оскільки Кримінально-виконавчий кодекс [4] у 
статті 1 як мети і завдань визначає регламентацію порядку і умов 
виконання та відбування кримінальних покарань, а не порядку три-
мання осіб, узятих під варту, як запобіжного заходу для забезпе-
чення кримінального провадження. 

Водночас можливість, умови та порядок використання інженер-
них конструкцій як фізичних бар’єрів, що вже використовуються в 
органах і установах ДКВСУ, а також норми їх належності для орга-
нів та установ з різним рівнем безпеки, не встановлена в жодному з 
чинних нормативних документів.  

Таким чином, аналіз Кримінально-виконавчого законодавства 
України, яке складається з Кримінально-виконавчого кодексу Укра-
їни, інших актів вітчизняного законодавства (стаття 2 КВКУ), дозво-
ляє стверджувати, що потребують вдосконалення питання щодо: 

– законодавчого закріплення можливості застосування інжене-
рно-технічних засобів охорони, нагляду і контролю в усіх типах ор-
ганів і установ Державної кримінально-виконавчої служби; 

– затвердження порядку обладнання органів і установ ДКВСУ 
інженерно-технічними засобами охорони, нагляду і контролю; 

– встановлення норм належності інженерно-технічних засобів 
охорони, нагляду і контролю для забезпечення вимог відповідної ка-
тегорії режиму в органах та установах ДКВСУ. 

Враховуючи вказане, вважаємо за доцільне внести зміни та до-
повнення до: 

– статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України, викла-
вши її у такій редакції: 

«Стаття 103 Інженерно-технічні засоби охорони, нагляду і конт-
ролю. 

1. Адміністрація органів та установ виконання покарань має 
право використовувати інженерно-технічні засоби охорони, нагляду і 
контролю, засоби фіксації оперативно-службової інформації, елект-
ронні й інші технічні засоби для виконання покладених кримінально-
виконавчим законодавством завдань та повноважень.  
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2. Адміністрація органів та установ виконання покарань зо-
бов’язана повідомити засуджених та інших осіб про застосування ін-
женерно-технічних засобів охорони, нагляду і контролю.  

3. Перелік інженерно-технічних засобів охорони, нагляду і кон-
тролю та порядок їх використання визначаються нормативно-право-
вими актами Міністерства юстиції України»; 

– статті 5 Закону України «Про попереднє ув’язнення», допов-
нивши її пунктами 2, 3 та 4 такого змісту: 

«2. Адміністрація місць попереднього ув’язнення має право ви-
користовувати інженерно-технічні засоби охорони, нагляду і конт-
ролю, засоби фіксації оперативно-службової інформації, електронні 
й інші технічні засоби для виконання покладених кримінально-ви-
конавчим законодавством завдань та повноважень.  

3. Адміністрація місця попереднього ув’язнення зобов’язана по-
відомити осіб, що тримаються під вартою, та інших осіб про засто-
сування інженерно-технічних засобів охорони, нагляду і контролю. 

4. Перелік інженерно-технічних засобів охорони, нагляду і кон-
тролю та порядок їх використання визначаються нормативно-право-
вими актами Міністерства юстиції України». 
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ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД 
СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. 

Звертаючись до аналізу генезису інституту виконання пока-
рання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх в 
Україні, варто звернути увагу, що зазначений інститут протягом рі-
зних періодів розвитку науки пенітенціарного (дореволюційний пе-
ріод), виправно-трудового (радянський період) та кримінально-ви-
конавчого (сучасний період) права був об’єктом пильної уваги 
вчених у силу особливої уваги суспільства й держави до зазначеної 
категорії засуджених. Такий стан справ засвідчує, по-перше, гуман-
ний підхід до організації процесу виконання покарання у виді позба-
влення волі, по-друге, свідчить про цивілізованість кримінально-ви-
конавчої (пенітенціарної) системи держави. 

У процесі наукового пошуку нами з’ясовано, що особливість до-
слідження генезису інституту виконання покарання у виді позбав-
лення волі стосовно засуджених неповнолітніх полягає в наступ-
ному. Так, проведений історико-правовий аналіз дав підстави 
встановити, що з виникненням покарання у виді позбавлення волі 
людство ні на мить не припиняло дискусію щодо доцільності його 
існування. Водночас, якщо застосування покарання у виді позбав-
лення волі до повнолітніх злочинців більшістю визнавалось і визна-
ється доцільним і необхідним заходом, то застосування позбавлення 
волі до неповнолітніх засуджувалось переважною частиною вчених 
і людьми з прогресивними поглядами. Так, ще на початку ХХ ст. 
Д. О. Дріль зазначав, що велика кількість обездолених дітей потре-
бують виховання і навчання, і тільки їх, проте вони все ще приходять 
у тюрму, за її високу стіну і міцний замок [1, с. 3]. 

Більше того, за результатами дослідження В. В. Стадніка, «істо-
рія розвитку суспільства свідчить, що з виникненням людства і в 
процесі його розвитку антисуспільна поведінка дітей різного віку ні 
заохочувалась, ні рівнодушно допускалась, а навпаки – суворо кара-
лась нарівні з дорослими» [2, с. 30]. 

Водночас витоки становлення та розвитку інституту виконання 
покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолі-
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тніх варто розглядати в контексті появи держави і права, а також ви-
окремлення в межах апарату держави спеціальних органів і установ 
виконання покарань, у тому числі стосовно неповнолітніх. Форму-
ючи таку наукову позицію, ми водночас розуміємо наступне: 

– на думку вчених, первісне суспільство не знало ні держави, ні 
права [3, с. 18]. Зважаючи на цей факт, є підстави стверджувати, що 
покарання як правового явища та праобразів місць позбавлення волі, 
в тому числі й для неповнолітніх, у той час ще не було. Сучасні 
вчені-пенітенціаристи [2, с. 34] на цей рахунок також наводять підт-
вердження щодо відсутності подібних закладів у народів, які в наш 
час перебувають у первіснообщинному устрої свого життя; 

– у зарубіжній історії держави і права місця позбавлення волі 
вперше виникли в рабовласницьких державах, і процес виникнення 
й розвитку таких місць тривав за феодального устрою суспільного 
життя. Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що тюрми були в ра-
бовласницьких Єгипті, Індії, Китаї, Греції [4, с. 38, 76, 109], хоча по-
міщення до тюрми у цей період було заходом запобігання втеч. У 
Римській імперії в період домінату ув’язнення в тюрму застосовува-
лось нарівні з іншими покараннями, у VVI ст. н. е. франки мали 
тюрми і примусові установи різного роду [5, с. 23]. Разом з тим ви-
вчення наукових та інших джерел не дає можливості віднайти конк-
ретні відомості про порядок та умови виконання покарання у виді 
позбавлення волі стосовно неповнолітніх на ранніх етапах зарубіж-
ної історії держави і права. Єдине, що достеменно відомо, це той 
факт, що зберігаючи відповідальність малолітніх і неповнолітніх, у 
законодавствах феодальних країн неповноліття визнавалося пом’як-
шуючою обставиною; 

– у вітчизняній історії держави і права, на думку П. П. Музиченка 
та М. С. Пузирьова, дослідження процесу виконання покарання з пози-
ції історіографії, прийнято розглядати з утворення на теренах сучасної 
України першого централізованого державного утворення – Київської 
Русі – та дією першого законодавчого акта – Руської Правди. Проте, за 
справедливим уточненням поіменованих учених, аналіз системи пока-
рань, передбачених Руською Правдою, дав їм підстави зробити висно-
вок про те, що в період Київської Русі чинне на той час законодавство 
не передбачало покарання, пов’язаного з позбавленням волі. За своїм 
змістом покарання мали майновий характер та переслідували мету по-
повнення державної скарбниці [6, с. 46–47; 7, с. 13]. Тому й про утво-
рення спеціальних установ виконання покарання у виді позбавлення 
волі стосовно неповнолітніх доцільно говорити вже на більш пізніх ета-
пах розвитку вітчизняної історії держави і права. 
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Проведений науковий пошук наступних етапів розвитку сис-
теми виконання покарань показав, що за період Литовсько-Руської 
доби було внесено низку істотних змін до системи наявних пока-
рань, що сприяло виокремленню кримінально-виконавчої функції 
[8, с. 45]. Виконання покарань за цієї доби на території сучасної Ук-
раїни здійснювалося за законами Литви – Литовських статутів 1529, 
1566, 1588 років, царської Росії – Судебниками 1497, 1550 років, Со-
борним Уложенням 1649 р., Запорізької Січі – «судовими обряд-
ками», а також Магдебурзьким правом. 

Серед перелічених джерел права варто звернути увагу на Соборне 
Уложення 1649 р. Виокремлюючи його особливе місце, ми вихо-
димо з таких історико-правових обставин: 

– по-перше, Соборне Уложення 1649 р., за свідченням дослідни-
ків, було найбільш систематизованим збірником нормативно-право-
вих актів, що включав багато нових прогресивних на той час норм і 
визначав тюремне ув’язнення основним видом покарання [9, с. 83]; 

– по-друге, це перший нормативно-правовий акт, який визначав 
порядок і умови виконання та відбування покарання у виді позбав-
лення волі залежно від небезпечності вчиненого злочину, тобто за-
кладав кримінально-виконавчі засади принципу диференціації; 

– по-третє, у 1669 р., після прийняття доповнень до Соборного 
Уложення, розпочався процес формування законодавства, що стосу-
ється особливостей відповідальності неповнолітніх. Проте криміналь-
но-виконавчі засади не зазнавали істотних змін. 

Тому, проаналізувавши наукові здобутки вітчизняних учених 
І. І. Іванькова [10, с. 8] та В. В. Стадніка [2, с. 36], варто зазначити, що 
характерними рисами тюремного ув’язнення (позбавлення волі) пері-
оду XV–XVII ст. було те, що воно однаково поширювалось як на до-
рослих, так і на малолітніх і неповнолітніх злочинців. Метою позбав-
лення волі була помста і залякування суворістю покарання. 
Виконання покарання здійснювалось у різних приміщеннях, як назе-
мних, так і підземних, які були холодні в зимну пору року, сирі, тісні, 
темні і брудні. У більшості тюрем ув’язнених розділяли за статтю на 
дві групи: осіб чоловічої статі тримали окремо від осіб жіночої статі, 
не здійснюючи подальших розподілів; разом утримувались малолітні 
і неповнолітні однієї і тієї ж статі, підсудні, ув’язнені, неплатоспромо-
жні боржники, психічно хворі. Не практикувалося навчання, прове-
дення релігійного чи звичайного виховання, ув’язнені повністю під-
порядковувалися тюремному начальству, яке могло з ними зробити 
все що завгодно, заборонялося лише тяжко калічити і вбивати ув’яз-
нених. Найбільше від цього страждали малолітні й неповнолітні. 
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Тобто бачимо, що для вказаного періоду розвитку кримінально-
виконавчої системи й галузевого законодавства було властиве пору-
шення засад, які в сучасному кримінально-виконавчому праві відпо-
відають таким принципам виконання і відбування покарань, як закон-
ності, справедливості, гуманізму, демократизму, рівності засуджених 
перед законом, поваги до прав і свобод людини, взаємної відповідаль-
ності держави і засудженого, диференціації та індивідуалізації вико-
нання покарань, раціонального застосування примусових заходів і 
стимулювання правослухняної поведінки, поєднання покарання з ви-
правним впливом, участі громадськості в передбачених законом ви-
падках у діяльності органів і установ виконання покарань, які закріп-
лені в ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу України [11]. 

Надалі під впливом гуманістичних учень другої половини 
ХVІІІ ст., які набули поширення завдяки опублікованим працям Д. Го-
варда, Ч. Беккаріа, В. Кокса [12, с. 5], набули свого розвитку такі тенде-
нції: 1) прагнення різних благодійних товариств та окремих осіб полег-
шити умови відбування покарання і покращити матеріальне становище 
в’язнів, захистити їх права, привернути увагу до тюремної справи; 
2) пом’якшення покарань щодо неповнолітніх. Зазначені тенденції по-
яснюють ту обставину, що, починаючи з другої половини ХVІІІ ст., пе-
ріод розвитку кримінально-виконавчої системи й відповідного галузе-
вого законодавства набуває назви та якості філантропічного. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВИХ 
ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Розмежування службових та трудових відносин персоналу Дер-

жавної кримінально-виконавча служба (далі ДКВС) обумовлено 
спеціальною службою, діяльність якої покликана на реалізацію дер-
жавної політики у сфері виконання кримінальних покарань та про-
бації. Служба (робота) в ДКВС України є державною службою осо-
бливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних 
до неї за станом здоров’я і віком громадян України. Згідно зі статтею 
14 Закону України «Про Державно кримінально-виконавчу службу» 
до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 
належать такі 3 категорії: 

1) особи рядового і начальницького складу; 
2) спеціалісти, які не мають спеціальних звань; 
3) інші працівники, які працюють за трудовими договорами [1]. 
Службові відносини: як передбачено приписами ч. 5 ст. 23 Закону 

України «Про державну кримінально-виконавчу службу України», на 
осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої слу-
жби поширюється соціальний захист поліцейських, визначений Зако-
ном України «Про Національну поліцію» [2], а також порядок і умови 
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проходження служби, передбачені для поліцейських, але порядок за-
стосування дисциплінарних стягнень регулюється Законом України 
«Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справи України».  

За загальним правилом, пріоритетними є норми спеціального за-
конодавства, а трудове законодавство підлягає застосуванню у випад-
ках, якщо нормами спеціального законодавства не врегульовано спір-
ні правовідносини або коли про це йдеться у спеціальному законі. 

Зазначена позиція відповідає висновкам Верховного Суду, викла-
деним, зокрема, у постановах від 31.01.2018 по справі № 803/31/16, від 
30.07.2019 по справі № 804/406/16, від 08.08.2019 по справі 
№ 813/150/16. 

Відповідно до правової позиції Верховного Суду, викладеної у 
постанові від 07.03.2018 у справі № 807/211/17, під час вирішення 
справ щодо звільнення публічних службовців, пріоритетними є нор-
ми спеціальних законів, а норми трудового законодавства підляга-
ють застосуванню лише у випадках, якщо нормами спеціальних за-
конів не врегульовано спірних відносин, та коли про можливість 
такого застосування прямо зазначено у спеціальному законі. 

Отже, спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює 
питання призначення, проходження та звільнення зі служби в Дер-
жавній кримінально-виконавчій службі України, є Закон України 
«Про Національну поліцію». 

Трудові відносини виникають: 
– у спеціалістів, які не мають спеціальних звань, але перебува-

ють на державній службі та виконують адміністративну діяльність 
згідно із Законом України «Про державну службу», віднесення по-
сад цих спеціалістів до відповідних категорій посад державних слу-
жбовців проводиться Кабінетом Міністрів України; 

– в інших працівників, які не є ні особами рядового і начальниць-
кого складу, ні державними службовцями, але працюють у ДКВС на 
підставі укладених трудових договорів, тому такі відносини безпо-
середньо регулюються відповідно трудовим законодавством. 

Прийняття на службу до ДКВС працівників, для обіймання ва-
кантних посад в органах та установах ДКВС, здійснюється на підс-
таві наказу Міністерства Юстиції України від 27.02.2020 №701/5 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на службу до 
Державної кримінально-виконавчої служби України на зайняття ва-
кантних посад» (далі наказ №701/5) [3]. 

На службу до Державної кримінально-виконавчої служби України 
приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі грома-
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дяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та мораль-
ними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здо-
ров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфіка-
ційні вимоги до професійної придатності визначаються нормативно-
правовими актами Міністерства юстиції України. Під час прийняття на 
службу може бути встановлений строк випробування до шести міся-
ців. Не може бути прийнята на службу особа, яка має не погашену або 
не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку 
протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 
вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Вищезгаданий наказ №701/5 визначає саму процедуру та умови 
проведення конкурсу на службу до Державної кримінально-викона-
вчої служби України на обіймання вакантних посад. Конкурс для 
обіймання вакантних посад проводять в Міністерстві юстиції, між-
регіональних територіальних органах, Департаменті з питань вико-
нання кримінальних покарань, слідчих ізоляторах. 

Рішення про оголошення та проведення конкурсу приймається 
суб’єктом (організатором/керівником), та оформлюється відповідним 
наказом, у якому визначаються умови та зазначаються вакантні посади. 

В умовах про проведення конкурсу зазначаються: місце прове-
дення конкурсу; назва вакантної посади; кількість та назви етапів про-
ведення конкурсу; стислий зміст службових обов’язків; умови грошо-
вого забезпечення; вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, в тому 
числі в ДКВС України; вимоги щодо знання загального та спеціаль-
ного законодавства, яке пов’язане із виконанням службових обов’яз-
ків на посаді, на яку оголошено конкурс; вимоги до компетентності; 
інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на по-
саду; перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк 
їх подання; дата початку конкурсу та місце його проведення; інфор-
мація про прийняте суб’єктом призначення рішення щодо оприлюд-
нення інформації про кандидатів та публічне їх обговорення, прове-
дення відеофіксації всіх етапів конкурсу; власне ім’я та прізвище, 
номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додат-
кову інформацію з питань проведення конкурсу. 

Головним є те, що заборонено заміщати та призначати інших осіб 
на вакантні посади в момент організації та проведення конкурсу. 

За рішенням суб’єкта призначення конкурс може складатися з кіль-
кох етапів, про що зазначається в умовах про проведення конкурсу: 
перевірка рівня фізичної підготовки; співбесіда. Співбесіда є обо-
в’язковим етапом проведення конкурсу. 
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Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється службою 
персоналу відповідних органів і установ відповідно до цього Порядку 
на офіційному вебпорталі органу або установи, в якому проводиться 
конкурс, або на офіційному вебпорталі органу вищого рівня. 

Кандидат на вакантну посаду, який виявив бажання взяти участь 
у конкурсі, до конкурсної комісії подає заяву (рапорт), в якій (якому) 
вказує про намір взяти участь у конкурсі. Надає письмову згоду на 
обробку персональних даних та їх оприлюднення. 

Кандидати, які відповідають вимогам, визначеним у статті 14 За-
кону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу Укра-
їни», та умовам конкурсу, визначеними в оголошенні про прове-
дення конкурсу, допускаються до участі в конкурсі. 

Служба персоналу органу або установи, де проводиться кон-
курс, інформує кандидатів про допуск/недопуск до участі в конкурсі 
за допомогою телекомунікаційного зв’язку не пізніше ніж за один 
робочий день до дати початку етапу конкурсу та конкурсну комісію. 

Конкурсний склад комісії не менше п’яти членів, у тому числі 
враховуючи голову та секретаря. Голова комісії визначається в на-
казі про створення конкурсної комісії. Посаду секретаря конкурсної 
комісії обирають із числа працівників, які працюють у відповідному 
органі чи установі.  

До складу конкурсної комісії в ДКВС України, що утворюється 
у Міністерстві юстиції України, входять працівники Міністерства 
юстиції України; що утворюються в органах – входить не менше од-
ного представника Міністерства юстиції України; що утворюються 
в установах – входить не менше одного представника відповідних 
міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції з пи-
тань виконання кримінальних покарань. 

За рішенням конкурсної комісії для проведення оцінки відповід-
ності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам 
до її роботи можуть залучатися науковці та експерти у відповідній 
сфері, в тому числі з інших державних органів. 

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підпи-
сується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. 
Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу ок-
рему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не 
пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана 
окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’єм-
ною частиною такого протоколу. 
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Служба персоналу органу чи установи не пізніше наступного ро-
бочого дня після підписання протоколу повідомляє кандидата засо-
бами телекомунікаційного зв’язку про результати оцінювання. 

Після проведення співбесіди та бажання кандидата проходити 
службу на вакантній посаді видається наказ про його призначення. 
Отже, можна зробити висновок, що наказ про призначення є підста-
вою виникнення службових чи трудових обов’язків.  

Так, наприклад, до персоналу ДУ «Центр пробації» входять праці-
вники, які працюють за трудовим договором (контрактом), та особи на-
чальницького складу, які були переведені з Державної кримінально-ви-
конавчої служби України (атестовані особи та державні службовці). 

Зокрема, з працівниками, які не мають спеціальних звань, але 
займаються науково-педагогічною діяльністю у закладі вищої освіти 
ДКВС України (Академії ДПтС), та які на конкурсній основі прой-
шли відбір – укладається контракт як з науково-педагогічними пра-
цівниками; з викладачами, які мають спеціальні звання та займа-
ються науково-педагогічною діяльністю, службові відносини 
регулюються ЗУ «Про Національну поліцію». 

Особливість правового регулюванням службових та трудових 
відносин обумовлено правовим статусом персоналу ДКВС. Таким 
чином, період проходження служби в ДКВС зараховується особам 
рядового і начальницького складу – до вислуги років та страхового 
стажу; період роботи спеціалістів, які не мають спеціальних звань – 
до стажу державної служби та страхового стажу; працівникам, які не 
мають спеціальних звань, але займаються науково-педагогічною ді-
яльністю у закладі вищої освіти ДКВС України (Академії ДПтС) – 
до стажу науково-педагогічної діяльності та страхового стажу; а ін-
шим працівникам, які працюють за трудовими договорами – тільки 
до страхового стажу. 
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СЕКЦІЯ 4  
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
ТА ЇХ ЗАХИСТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ, 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМИ ЗАСОБАМИ  

Й СИСТЕМОЮ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ 
ЗЛОЧИНАМ 

Авдєєва Галина Костянтинівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,  

провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності  
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СТОРОНИ ЗАХИСТУ І 
ПОТЕРПІЛОГО НА ПЕРЕВІРКУ ДОСТОВІРНОСТІ 

ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА: ЗАКОРДОННИЙ  
ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

Право на справедливий суд, рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в на-
данні ними суду своїх доказів закріплено в Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод (ст. 6), Конституції України 
(ч. 3 ст. 129), КПК України (ст. 93, ч. 2 ст. 22) та ін. Однак на сього-
дні сторона захисту і потерпілий не мають достатніх прав і можли-
востей щодо оскарження висновку судового експерта.  

Згідно з ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу (КПК) 
України висновки експертів є процесуальними джерелами доказів, 
оцінку яких за своїм внутрішнім переконанням здійснюють слідчий, 
прокурор, слідчий суддя та суд. Критеріями оцінки висновку експерта 
слугують його належність, допустимість і достовірність. Перші два 
критерії суб’єктам оцінки зазвичай зрозумілі, а оцінка достовірності 
висновку експерта в окремих випадках викликає певні труднощі. Зок-
рема, М. Г. Щербаковський стверджує, що слідчий і суд не в змозі са-
мостійно оцінити ні наукову обґрунтованість висновків експерта, ні 
правильність вибору і застосування методів дослідження, ні відповід-
ність методу сучасним досягненням цієї галузі наукового знання 
тому, що для такої оцінки вони повинні володіти такими ж спеціаль-
ними знаннями, як й експерт [1, c. 369]. Такої ж думки дотримуються 
канадські [2, c. 583] та австралійські [3, c. 989] вчені.  

У США згідно з Правилом 702 Федеральних правил доказування 
суд під час оцінки доказів (в т. ч. – висновків експерта) залучає неза-
лежних осіб (свідків), які мають спеціальні знання, навички, досвід, 
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відповідну освіту [4]. При цьому згідно зі стандартом Дауберта одним 
із методів оцінки доказової інформації є її рецензування [5, c. 39]. 

У Нідерландах слідчий суддя за клопотанням обвинуваченого за-
лучає обізнаних осіб для аналізу висновку офіційно залученого експер-
та. Суди Нідерландів, спираючись на рішення Європейського суду з 
прав людини, надають можливість обвинуваченому оскаржити ви-
сновки офіційно призначеного експерта за допомогою іншого неза-
лежного експерта [6]. 

У Німеччині відповідно до ч. 2 ст. 245 Кримінального процесуаль-
ного кодексу Німеччини суд зобов’язаний за клопотанням підсудного 
або прокурора залучити незалежну обізнану особу для аналізу наяв-
них доказів (у т. ч. – висновку офіційно залученого експерта) [7]. 

Учені Китаю наголошують на важливості аналізу достовірності 
висновку експерта для уникнення помилок під час розслідування 
злочинів та пропонують слідчим, суддям, прокурорам, адвокатам, 
потерпілим, підозрюваним, обвинуваченим та іншим учасникам 
провадження для аналізу висновків експерта залучати спеціальних 
суб’єктів – незалежних експертів-помічників [8]. 

Згідно зі ст. 225 КПК Італії кожна зі сторін має право залучати 
своїх «технічних консультантів» для незалежного рецензування екс-
пертних висновків [9]. 

В Україні дискусійним є питання щодо рецензування висновку 
державного судового експерта особою, яка не є працівником держа-
вної експертної установи. Представники державних експертних ус-
танов дуже негативно відносяться до незалежного рецензування їх 
висновків. Цьому питанню присвячена низка публікацій і публічних 
обговорень [10]. Відповідно до п. 2 «Порядку проведення рецензу-
вання висновків судових експертів та висновків експертних дослі-
джень» № 775/5 від 25.05.2015 р. метою рецензування висновків є 
лише вдосконалення професійної майстерності експертів, поліп-
шення якості та обґрунтованості їх майбутніх висновків, а не допо-
мога в оцінці висновку експерта як доказу на запит органів правопо-
рядку. Державні експертні установи не зобов’язані доповідати 
особам, які призначили рецензовані експертизи, про можливі нега-
тивні результати їх рецензування. Тобто, є вірогідність того, що ос-
новою вироків і рішень суду можуть слугувати помилкові висновки 
експерта. Тому незалежне рецензування висновку експерта особою, 
яка має спеціальні знання у тій самій галузі знань, дозволило б вста-
новити факти відповідності експертного дослідження спеціальним 
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методикам, перевірити повноту та об’єктивність дослідження, упев-
нитися в обґрунтованості отриманих результатів та ін.  

Через складність оцінки висновку експерта без допомоги обізна-
них осіб суди України визнають важливість і правомірність незалеж-
ного рецензування висновків експерта. Так, у постанові Верховного 
суду України від 14.01.2021 р. по справі № 922/2216/18 наголошено 
на тому, що «невзяття до уваги» судами рецензії як доказу порушує 
принцип змагальності сторін, а «рецензія по своїй суті не є повтор-
ною чи додатковою експертизою, в ній не оцінюються докази. Екс-
перт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослі-
дження, логіку висновку» [11]. У вироку Святошинського районного 
суду м. Києва від 15 січня 2018 р. за справою № 759/846/17 зазна-
чено, що за результатами аналізу незалежної рецензії на висновок 
експерта як письмового доказу суд визнав висновок судово-економіч-
ної № 64/9/2016 необґрунтованим, необ’єктивним та таким, що не 
відповідає законодавству України [12]. 

Важливість запровадження незалежного рецензування виснов-
ків експерта в Україні підтверджується також тим, що Президентом 
України видано Указ № 837/2019, в якому як невідкладні заходи з 
проведення реформ зазначено запровадження рецензування висно-
вку судового експерта та упровадження механізму оцінювання яко-
сті наданої правової допомоги з використанням інструменту рецен-
зування («peer review»). 

Список використаних джерел 
1. Щербаковский М. Г. Проведення та використання судових експертиз у 

кримінальному провадженні: монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с.  
2. Kovera, M. B., & McAuliff, B. D. The effects of peer review and evidence 

quality on judge evaluations of psychological science: Are judges effective 
gatekeepers? Journal of Applied Psychology, 2000. № 85 (4), 574–586. URL: 
https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.4.574 (дата звернення: 20.03.2021). 

3. Martire, K., & Edmond, G. Rethinking expert opinion evidence. Melbourne 
University Law Review, 2017. № 40 (3), 967–998. Р. 989. URL: 
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/2494286/07-Martire-and-
Edmond.pdf (дата звернення: 19.03.2021). 

4. Federal Rules of Evidence. 2021. Official Edition (Федеральні правила до-
казування США). URL: https://www.rulesofevidence.org/table-of-contents/ (дата 
звернення: 10.03.2021). 

5. Edmond, Gary and Cole, Simon A. and Cunliffe, Emma and Roberts, 
Andrew J., Admissibility Compared: The Reception of Incriminating Expert Evidence 
(i.e., Forensic Science) in Four Adversarial Jurisdictions. University of Denver 
Criminal Law Review. 2014. № 3. 31–109. URL: https://ssrn.com/abstract=2396871 
(дата звернення: 19.03.2021). 



111 

6. Malsch, M., & Freckelton, I. Expert Bias and Partisanship: A Comparison 
Between Australia and the Netherlands. Psychology, Public Policy, and Law. 2005. 
№ 11(1), 42–61. URL: https://doi.org/10.1037/1076-8971.11.1.42 (дата звернення: 
17.03.2021). 

7. Strafprozessordnung für die Bundesrepublik Deutschland. Stand: 01.02.2021 
aufgrund Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2678). § 245 Umfang der 
Beweisaufnahme; präsente Beweismittel. URL: 
https://dejure.org/gesetze/StPO/245.html (дата звернення: 20.03.2021). 

8. Shaofang Wang, The Ways and Means of Review on Expert Opinion. Glob J 
of Forensic Sci & Med 1(1): 2018. DOI: 10.33552/GJSFM.2018.01.000505. 

9. Codice di procedura penale  Parte Prima: Altalex eBook, 2011. Italy. URL: 
https://www.legislationline.org/download/id/4357/file/Italy_CPC_updated_till_2012
_Part_1_it.pdf (дата звернення: 16. 03. 2021). 

10. Vasyl Y. Tatsiy, Vladimir A. Zhuravel, Galina K. Avdeeva. Independent 
forensic medical examination as a mean of proving the facts of a torture usage. 
Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. Warsaw: Wydawnictwo Aluna. 
P. 2596–2601. 

11. Постанова Верховного суду України від 14.01.2021 р., судова справа 
№ 922/2216/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94151198 (дата звернення: 15.03.2021). 

12. Вирок Святошинського районного суду м. Києва від 15.01.2018 р., су-
дова справа № 759/846/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71570540 (дата звернення: 10.03.2021). 

Алманов Данило Вікторович, 
курсант 3 курсу Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх справ; 
Павлова Наталя Валеріївна,  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики  
та домедичної підготовки Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх справ 

ЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ 
ЗЛОЧИНЦЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ 

У науковій літературі існує багато визначень терміна «злочи-
нець», але варто виділити за більшу повноту таку думку: злочинець 
– суспільно небезпечний елемент суспільства з глибинною деформа-
цією морально психологічних якостей. Кожна окрема категорія зло-
чинців має свої власні психологічні портрети, спрощені та узагаль-
нені, які часто використовуються під час розслідування злочинів. 
Особистісні цінності злочинців дефективні, спотворені, що викли-
кано неадекватною оцінкою свого асоціального, злочинного способу 
життя. При відносному усвідомленні своєї асоціальної поведінки 
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особистість злочинця формує систему мотивів. Нейтралізація загаль-
ноприйнятих соціальних цінностей руйнує всі межі моралі на шляху 
до досягнення мети злочинним шляхом. Таким способом особа зні-
має з себе особисту відповідальність за вчинене суспільно небезпе-
чне діяння, що характерно для більшості злочинців. 

Криміналістичний портрет особистості злочинця містить у собі 
використання теоретичних розробок, наявність певної системи знань, 
сформованої науковим надбанням. Саме використання такої сукупно-
сті знань на практиці має значення в науковому світі. Розробкою ти-
пологічних портретів і класифікацій особистості злочинця займається 
кримінальна психологія, отримані результати потім використову-
ються в практичній діяльності з розслідування злочинів. Питання зна-
чення особистісних характеристик злочинця під час розслідування 
кримінальних справ знаходяться у сфері наукових інтересів багатьох 
учених. Більшість дослідників мають схожу думку, що особистісні 
якості впливають на характер вчиненого злочинного діяння, похо-
дження слідів злочину, вибір способу їх приховування, мотив, спосіб 
здійснення тощо, при цьому неважливо, чим саме викликана аномаль-
ність особистості: соціокультурною складовою, або генетичною. 

Натомість, жодна класифікація, розглянута науковим колом, не 
враховує індивідуальні риси особистості конкретного злочинця, 
лише може диференціювати їх на криміналістично значущі типи, що 
дозволяє знайти загальні закономірності і виявити між ними схо-
жість та відмінність. Типології особистості, наявні в сучасній науці, 
являють собою практичний посібник для слідчого, оскільки з огляду 
на особистісні особливості, характерні для того чи іншого типу, мо-
жлива розробка тактики взаємодії зі злочинцем. Типізація відбува-
ється на основі безлічі чинників: рід злочинної спрямованості (кори-
сливі, корисливо-насильницькі, насильницькі злочини), ступінь 
соціальної дезадаптації (вперше скоєний злочин, рецидив), форма 
вини, післязлочинну поведінку тощо. В юридичній психології наго-
лошується на важливості злочинної спрямованості, ступеня десоціа-
лізованості особистості, можливості її соціальної адаптації наслід-
ком застосування превентивних заходів. 

Мотивація особистості, яка здійснила злочин, є окремим компо-
нентом криміналістичної характеристики злочину. Найчастіше саме 
спотворення в мотиваційній сфері призводять до криміналізації осо-
бистісних установок. Мотивація також визначає тип особистості зло-
чинця. Як зазначають науковці, тип особистості злочинця – це стійка 
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кримінальна спрямованість особистості, пов’язана з характерними 
для неї кримінальними способами поведінки. Кожен злочин – явище 
індивідуальне і багатофакторне. Вітчизняна правова система в галузі 
кримінального законодавства побудована на принципах унікальності 
і індивідуальності кожного злочину, звідси, як підсумок, персональ-
ний підхід до кожного злочинця та скоєного діяння. 

Дослідження особистості злочинця в криміналістиці здійсню-
ється шляхом вивчення її індивідуальних якостей і властивостей, ві-
дображених у слідах злочину. Під час провадження слідчих дій ці 
знання використовуються як джерела засобів впливу на суб’єкт зло-
чину. Особистість злочинця вивчається відповідно до скоєного ним 
злочину, в процесі вивчення особистості відбувається збір інформа-
ції, що дозволяє ухвалити рішення щодо тактики проведення слідчих 
заходів, обрання запобіжного заходу, способів надання виховного 
впливу, з’ясування причин скоєння злочинного діяння, а також фор-
мулювання пропозицій превентивного впливу з метою профілак-
тики подальших правопорушень. 

Як ми бачимо, відбувається вивчення характерологічних власти-
востей підозрюваної особи з метою пошуку способів впливу, які мо-
жна застосувати найкращим чином, тобто сам спосіб застосування 
методів юридичної психології спрямований на подальше виправ-
лення злочинця, його соціальну адаптацію та запобігання рецидиву. 
Розроблені юридичною психологією засоби і методи викриття зло-
чинця, взаємодія з метою розкриття злочину активно використову-
ються у криміналістиці. Криміналістичний портрет особистості зло-
чинця містить у собі використання всіх доступних даних, важливих 
для розслідування злочину і з’ясування причин його вчинення. Це 
не тільки соціально-демографічні дані (стать, вік, сімейний стан, мі-
сце проживання тощо), але і дані про особливості його особистості, 
емоційний стан на момент скоєння злочину, мотив та мету. 

Особливу роль у вивченні особистості мають продукти життєді-
яльності (документи, особисті записи, малюнки тощо), оскільки в 
них відображаються конкретні особистісні якості. Щодо цього дос-
лідники вказують, що огляд місця події дозволяє отримати важливу 
інформацію про продукти його життєдіяльності і передбачає вико-
ристання саме цих розробок. Наприклад, огляд місця події може 
дати уявлення про розміри злочинця (по слідах рук, ніг, слідами 
ушкоджень), силу (за характером завданих ушкоджень, витрачених 
зусиль, іншим змінам обстановки), про особливості фігури, статури 
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(наприклад, за способом проникнення в приміщення), про стан його 
здоров’я (по слідах крові, інших біологічних залишків, виявлених на 
місці події, та іншим предметам). 

Отже, можна зробити висновок про те, що роль особистості, яка 
здійснила суспільно небезпечне діяння, є провідною під час розсліду-
вання злочину, формуванні способів виховного впливу, з’ясування 
причин і обставин, що стали спонукальною причиною скоєння зло-
чину. Сліди, що залишаються на місці скоєння злочину, є основними 
інструментами для складання криміналістичного портрету особис-
тості злочинця, що є одним із способів пізнання події злочину. 

Богдан Юрій Михайлович,  
аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права  

та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби 

ВПЛИВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ВІДНОСИН НА 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ 
ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

(РОЗВИТКУ) ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Пенітенціарна система України перебуває сьогодні в умовах 

свого реформування, а тому багато її проблем розглядаються вітчи-
зняними вченими з різних позицій. Зокрема, проблема виникнення 
кримінально-виконавчих відносин і їх вплив на правовий статус за-
суджених до позбавлення волі на певний строк є результатом реалі-
зації кримінально-виконавчих норм, які регулюють порядок і умови 
виконання та відбування кримінального покарання. 

Більше того, такі правовідносини можна вважати особливими, 
оскільки вони містять у собі своєрідне коло суб’єктів та учасників, 
мають специфічний зміст і об’єкт, вони виникають, змінюються і 
припиняються особливими юридичними фактами, що пов’язуються 
із виконанням та відбуванням покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк. 

Отже, кримінально-виконавчі правовідносини – це урегульовані 
нормами кримінально-виконавчого права суспільні відносини, які 
виникають у засудженого на стадії відбування покарання у виправ-
ній колонії Державної кримінально-виконавчої служби України. Вод-
ночас кримінально-виконавчі правовідносини мають свою власну 
структуру, в якій виділяють такі елементи:  

а) суб’єкти (учасники) правовідносин; 
б) об’єкти правовідносин; 
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в) зміст правовідносин. 
Кримінально-виконавчі правовідносини виникають із моменту 

набуття вироком законної сили або з дня звернення цього вироку до 
виконання. Підставою виконання і відбування покарання є вирок 
суду, який набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон 
України про амністію та акт помилування (ст. 4 Кримінально-викона-
вчого кодексу України) [1]. Джерелом кримінально-виконавчих від-
носин є юридичні факти, що передбачені нормами кримінально-вико-
навчого права, пов’язані з виконанням і відбуванням кримінального 
покарання. 

Кримінально-виконавчі правовідносини визначають певний склад 
суб’єктів (держава в особі відповідних органів і засуджені). Права, обо-
в’язки сторін (суб’єктів і учасників) кримінально-виконавчих право-
відносин обумовлені виконанням покарання (для адміністрації органів 
і установ виконання покарань) та відбуванням покарання (для засудже-
них). Юридичним змістом кримінально-виконавчих правовідносин є 
взяті в єдності права та обов’язки суб’єктів цих правовідносин. 

Варто також наголосити, що вплив кримінально-виконавчих 
правовідносин на правовий статус засуджених до позбавлення волі 
на певний строк загалом має правовий характер. Засуджений, який 
відбуває покарання у виправній колонії, розглядається як суб’єкт 
кримінально-виконавчих відносин із певним правовим статусом, що 
визначає його права та обов’язки у відносинах поряд з іншими 
суб’єктами й учасниками кримінально-виконавчих, цивільно-право-
вих, адміністративних та інших правовідносин, що виникають у кри-
мінально-виконавчій діяльності. 

Варто підтримати позицію вітчизняного вченого В. В. Стадніка 
про те, що виникнення кримінально-виконавчих правовідносин є ре-
зультатом реалізації кримінально-виконавчих норм. Ці правовідно-
сини, як зазначає дослідник, є особливими, оскільки вони вміщують 
у себе своєрідне коло суб’єктів та учасників, мають специфічний 
зміст і об’єкт, вони виникають, змінюються і припиняються особли-
вими юридичними фактами, що пов’язуються із відбуванням і вико-
нанням покарання у виді позбавлення на певний строк [2, с. 136]. 

Очевидно, що останнім часом правовий статус засуджених у мі-
сцях несвободи змінюється в бік розширення прав і свобод, якими 
вони можуть користуватися в умовах позбавлення волі. У бік зміц-
нення основ забезпечення прав засуджених до позбавлення волі змі-
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нилося і цивільне, житлове, сімейне законодавство, що суттєво впли-
нуло на правовий статус засуджених до покарання у виді позбав-
лення волі на певний строк. Проте залишається багато прогалин, що 
не сприяють здійсненню ефективної кримінально-виконавчої діяль-
ності в цілому та виправному впливу на засуджених зокрема. 

Сьогодні науковці визнають, що чинне кримінально-виконавче 
законодавство не забезпечує достатньою мірою потреби практики. Не 
всі елементи правового статусу засуджених розроблені достатньо і по-
вно в юридичній літературі. Є суперечні положення про зв’язок і вза-
ємообумовленість правового статусу особи, громадянина і правового 
регулювання застосування покарання до особи, що у свою чергу не 
завжди відповідають положенням загальної теорії права [3, с. 91]. Ак-
туальність розгляду цього питання полягає: 

– по-перше, у відсутності теоретичних розробок правового ста-
тусу засуджених до позбавлення волі на певний строк в умовах ре-
формування (розвитку) пенітенціарної системи України, чітко виро-
бленої системи, яка б закріплювала цей правовий статус; 

– по-друге, актуальність питання визначається необхідністю ро-
зроблення конкретного механізму реалізації правового статусу засу-
джених до позбавлення волі на певний строк, адже визначення, сис-
тематизація прав, законних інтересів та обов’язків засуджених до 
позбавлення волі на певний строк, їх закріплення без застосування 
на практиці не буде мати ніякого значення; 

– по-третє, процес реформування кримінально-виконавчого за-
конодавства та практики розглядається в контексті розширення прав 
засуджених, повної реалізації їх правового статусу та приведення 
чинних нормативно-правових актів, що регулюють кримінально-ви-
конавчу діяльність, у відповідність до міжнародних нормативно-
правових актів та стандартів; 

– по-четверте, розширення прав засуджених розглядається як 
ефективний напрям реінтеграції засудженого у суспільство після зві-
льнення; 

– по-п’яте, реалізація засудженими своїх прав та свобод є особ-
ливо важливим аспектом дотримання законності під час відбування 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 
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Василик Віталій Валентинович,  
заступник Міністра юстиції України 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ  
ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ПОТЕНЦІЙНОЇ МОЖЛИВОСТІ ВИЙТИ НА СВОБОДУ 
ОСОБИ, ЯКА ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ  

У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарань 

регламентовано ст. 74–87, 104–107 Кримінального кодексу (КК) Ук-
раїни [1], ст. 152–154 Кримінально-виконавчого кодексу (КВК) Укра-
їни [2], ст. 537–539 Кримінального процесуального кодексу (КПК) 
України [3], Законом України «Про застосування амністії в Україні» 
[4], Указом Президента України «Про Положення про порядок здійс-
нення помилування» [5]. 

На сьогодні підставами звільнення від відбування покарання є: 
1) відбуття строку покарання, призначеного вироком суду; 
2) закон України про амністію; 
3) акт про помилування; 
4) скасування вироку суду і закриття кримінального провадження; 
5) закінчення строків давності виконання обвинувального вироку; 
6) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 
7) хвороба; 
8) інші підстави, передбачені законом (це може бути, приміром, 

декриміналізація діяння або інші підстави, передбачені КК України, 
зокрема, ст. 83 «Звільнення від відбування покарання вагітних жінок 
і жінок, які мають дітей віком до трьох років»). 

Виходячи з особливостей кримінально-правової та кримінально-
виконавчої характеристики довічного позбавлення волі, засуджені 
до цього виду покарання можуть бути звільнені від його відбування 
з таких підстав: 

1) акт про помилування; 
2) скасування вироку суду і закриття кримінального провадження; 
3) закінчення строків давності виконання обвинувального вироку; 
4) хвороба; 
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5) інші підстави, передбачені законом (це може бути, приміром, 
декриміналізація діяння). 

У практиці звільнення осіб, засуджених до довічного позбав-
лення волі, найчастіше зустрічаються такі підстави: 

1. Акт про помилування. За цією підставою особа може бути звіль-
нена в порядку, визначеному КК України, КВК України, КПК України 
та Указом Президента України «Про Положення про порядок здійс-
нення помилування». 

Так, на підставі ч. 7 ст. 151 КВК України, засудженим до довіч-
ного позбавлення волі може бути подано клопотання про його поми-
лування після відбуття ним не менше двадцяти років призначеного 
покарання. 

Згідно з ч. 2 ст. 87 КК України, актом про помилування може 
бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання 
у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не 
менше двадцяти п’яти років. 

При цьому на практиці 20 років попередньо відбутого строку за-
раховується у «новопризначені» 25 років, тобто в Україні максималь-
ний строк відбування «заміненого довічного позбавлення волі» стано-
вить 25 років, а не 45. 

Такий правовий механізм загалом корелює із практикою Європей-
ського суду з прав людини (ЄСПЛ) і є найбільш загальною формою ре-
алізації засудженим потенційної можливості вийти на свободу як права 
особи, яка відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі. 

Зокрема, доречно у цьому зв’язку навести витяг із рішення у 
справі «Vinter and others v. the United Kingdom»: 

«Засуджені, яким було обрано покарання у вигляді довічного по-
збавлення волі, мають право від самого початку знати, що вони по-
винні зробити для того, щоб питання про їх дострокове звільнення 
було розглянуто. Сюди віднесено й те, коли відбуватиметься перег-
ляд покарання або коли про такий перегляд можна буде клопотати» 
(п. 122 рішення у справі «Vinter and others v. the United Kingdom»). 

У зв’язку із цим ЄСПЛ зазначив, що відповідні міжнародні до-
кументи чітко передбачають, що перегляд має відбуватися не піз-
ніше ніж через 25 років після обрання покарання, з періодичними 
переглядами після цього (п.п. 68, 118, 119 і 120 рішення у справі 
«Vinter and others v. the United Kingdom») [6]. 

2. Хвороба. Правовий механізм реалізації цієї підстави загаль-
ний (тобто не містить яких-небудь особливостей стосовно засудже-
них до довічного позбавлення волі) і визначений ст. 84 «Звільнення 
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від покарання за хворобою» КК України та спільним наказом Міні-
стерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги 
засудженим до позбавлення волі» від 15.08.2014 р. № 1348/5/572, до-
даток 12 якого зокрема містить Перелік захворювань, які є підста-
вою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від 
подальшого відбування покарання [7]. 

Також як окрему підставу варто виділити виконання Україною рі-
шень ЄСПЛ, у яких йдеться про звільнення відповідної категорії осіб. 
Переважно, «національною» підставою звільнення від відбування по-
карання у виді довічного позбавлення волі, яку застосовують україн-
ські суди, є така, як скасування вироку суду і закриття кримінального 
провадження (ст. 152 КВК України), на підставі, наприклад, визнання 
ЄСПЛ порушення права особи на справедливий суд (ст. 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод) [8]. 

Щодо цієї підстави наведемо приклад, що міститься на інформа-
ційному порталі Харківської правозахисної групи «Права людини в 
Україні». 

Зокрема, двох засуджених до довічного позбавлення волі було 
звільнено просто в залі засідань Верховного Суду України. ЄСПЛ 
ще у 2016 році дійшов висновку: в ході слідства щодо них докази 
вини було отримано незаконним шляхом, тобто порушено право на 
справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод). 

За обвинуваченням в особливо тяжких злочинах, вчинених у 2001 
році, засуджені отримали довічне покарання. Під час судових засідань 
вони неодноразово наголошували, що їх примусили відмовитися від 
адвокатського захисту та визнати свою вину. Проте національні суди 
не взяли це до уваги. Засуджені були змушені звернутися до ЄСПЛ. 

Відповідно до гл. 34 КПК України, в разі, якщо ЄСПЛ визнає по-
рушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, рішення національного суду можна переглянути [9]. 

Варто зазначити, що на сьогодні найбільш проблемним питан-
ням із окресленої в цій публікації тематики є невідповідність окре-
мих позицій ЄСПЛ сучасному стану правового регулювання звіль-
нення засуджених до довічного позбавлення волі від відбування 
покарання. 

Так, ЄСПЛ під час розгляду справи «Петухов проти України 
(№ 2)» дійшов висновків, що «в Україні довічне позбавлення волі 
порушує ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 



120 

свобод, яка забороняє катування та погане поводження: адже дові-
чно ув’язнені не мають реальної перспективи звільнення, а інститут 
президентського помилування не є ані прозорим, ані передбачува-
ним» [10]. 

Так, п. 5 Положення про порядок здійснення помилування пе-
редбачає, що «особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі зло-
чини або мають дві й більше судимостей за вчинення умисних зло-
чинів… можуть бути помилувані у виняткових випадках за 
наявності надзвичайних обставин» [5]. До цієї категорії явно нале-
жать усі засуджені до довічного позбавлення волі. 

Невідомо, що розуміється під «винятковими випадками» й «над-
звичайними обставинами». 

Іншими словами, засуджені, яким було обрано покарання у виді 
довічного позбавлення волі, від самого початку не знають, що вони 
повинні зробити, аби питання про їх дострокове звільнення було ро-
зглянуто, та за яких умов. 

За таких умов потребують удосконалення норми чинного Поло-
ження про порядок здійснення помилування, або постає потреба в 
ухваленні спеціального закону, який би запроваджував механізм пе-
регляду справ довічників. Зазначимо, що відповідний законопроєкт 
(№ 2033а) [11] нині перебуває на розгляді у Верховній Раді України. 
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Глинська Наталія Валеріївна,  
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,  

завідувачка відділом дослідження проблем кримінального процесу  
та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем  

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; 
Клепка Дар’я Ігорівна,  

кандидат юридичних наук, науковий співробітник  
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та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем  
злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО 
СУДДІ, ПОСТАНОВЛЕННЯ ЯКИХ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО 

ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ 
КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудо-
вого розслідування знаходиться у стані постійного вдосконалення. Вне-
сення змін до глави 26 КПК України зумовлено як новими соціально-
політичними умовами, так і виправленням законодавчих помилок. Во-
дночас поряд з оновленням кримінального процесуального законодав-
ства, що регулює порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 
час досудового розслідування, усунення пробільності чинного КПК від-
бувається й завдяки практиці вищих судових інстанцій. Безпосереднім 
прикладом зазначеного є постанова Верховного Суду України від 12 
жовтня 2017 року, в якій передбачено право на оскарження ухвал слід-
чого судді, постановлення яких не передбачено чинним КПК. Аналогіч-
на позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 
23 травня 2018 року у справі № 243/6674/17-к. 
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Так, у своєму рішенні ВП ВС зазначає, що у разі постановлення слід-
чим суддею ухвали, що не передбачена кримінальними процесуаль-
ними нормами, до яких відсилає положення ч. 3 ст. 309 КПК, суд апе-
ляційної інстанції не вправі відмовити в перевірці її законності, 
посилаючись на приписи ч. 4 ст. 399 КПК. Право на апеляційне оскар-
ження такого судового рішення підлягає забезпеченню на підставі 
п. 17 ч. 1 ст. 7 та ч. 1 ст. 24 КПК, які його гарантують. Оскільки слід-
чий суддя прийняв рішення, яке не передбачено КПК, суду апеляцій-
ної інстанції під час вирішення питання про відкриття апеляційного 
провадження належало виходити з приписів ст. 9 КПК, яка розкриває 
принцип законності кримінального провадження та в ч. 6 установлює, 
що коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно 
регулюють питання кримінального провадження, застосовуються за-
гальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього 
Кодексу. Однією з таких засад є забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (п. 17 ч. 1 ст. 7 КПК), а її 
зміст розкрито у ст. 24 КПК, згідно з ч. 1 якої кожному гарантується 
право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, зо-
крема, суду, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК [1]. Ок-
ремо варто підкреслити, що висновок суду стосується оскарження ух-
вали слідчого судді про задоволення клопотання прокурора про 
призначення та проведення перевірки на предмет дотримання вимог 
законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та проми-
слової безпеки і додержання трудового законодавства. 

Така позиція Великої Палати була застосована щодо вирішення 
питання про надання права на апеляційне оскарження та інших ух-
вал слідчого судді, постановлення яких не передбачено чинним 
КПК, зокрема, рішення слідчого судді про повернення клопотання 
про скасування арешту майна. Так, у своєму рішенні від 24 червня 
2020 року справа № 521/15791/19 ККС ВС зазначає, що згідно з ви-
могами ч. 3ст. 392 КПК в апеляційному порядку можуть бути оскар-
жені ухвали слідчого судді лише у випадках, визначених законом. 
Отже, зазначена норма передбачає можливість оскарження тих рі-
шень слідчого судді, постановлення яких передбачено відповідними 
нормами кримінального процесуального закону. Оскільки постано-
влення ухвали слідчого судді про повернення клопотання про скасу-
вання арешту майна нормами КПК не передбачено, то відповідно 
цей закон не містить ані дозволу, ані заборони щодо оскарження та-
кої ухвали в апеляційному порядку. А отже, апеляційний суд залишив 
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поза увагою ту обставину, що кримінальна процесуальна норма, якою 
він керувався, стосується відмови у відкритті апеляційного прова-
дження за апеляційними скаргами лише на ухвали слідчих суддів, що 
передбачені КПК [2]. 

Водночас у судовій практиці Верховного Суду викладена й інша 
позиція з приводу оскарження таких ухвал. Ухвалою ККС ВС від 23 
липня 2020 року у справі № 641/616/20 відмовлено у відкритті прова-
дження за скаргою на рішення апеляційного суду про відмову у відк-
ритті провадження за скаргою на ухвалу слідчого судді про повер-
нення клопотання захисника про скасування арешту майна. У своєму 
рішенні суд зазначає, що посилання захисника на постанову Великої 
Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 року, як на підставу для 
апеляційного оскарження ухвали місцевого суду, є безпідставним, 
оскільки висновок, викладений у зазначеній постанові, стосується 
оскарження ухвал слідчих суддів, повноваження постановляти які жо-
дною нормою КПК не передбачене, тоді як вирішення питання про 
скасування арешту майна регулюється положеннями КПК [3]. Такі рі-
шення є непоодинокими, що у свою чергу свідчить про відсутність 
єдності судової практики щодо вирішення питання про можливість 
оскарження ухвали слідчого судді про повернення клопотання про 
скасування арешту майна. 

Щодо цього варто зазначити наступне. Порядок скасування аре-
шту майна врегульовано ст. 174 КПК. Аналіз зазначеної норми надає 
підстави стверджувати, що чинний кримінальний процесуальний за-
кон не передбачає можливості постановлення ухвали про повер-
нення клопотання про арешт майна. Що на перший погляд надає мо-
жливість оскарження такої ухвали як рішення, постановлення якого 
не передбачено законом.  

Однак вважаємо необхідним надати аргументи протилежного. 
Аналіз судової практики свідчить, що за своєю правовою природою ух-
вала про повернення клопотання про скасування арешту майна, хоча і 
не передбачена чинним КПК, водночас є реакція суду на подання кло-
потання, яке не відповідає вимогам закону та унеможливлює його вирі-
шення по суті [4; 5]. Більше того, особа не позбавляється права подання 
відповідного клопотання знову, після усунення недоліків. 

Тобто рішення слідчого судді про повернення клопотання про 
скасування арешту майна на відміну від рішення слідчого судді про 
призначення позапланової перевірки є суто процедурним. У зв’язку 
з чим особливого значення набуває висновок ВП ВС, викладений у 
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згадуваному рішенні від 23 травня 2018 року, в якому суд зазначає, 
що зважаючи на важливість для суб’єктів, щодо діяльності яких слідчі 
судді надають дозволи на проведення позапланових перевірок, прав, 
установлених ст. 8 Конвенції та ст. 1 Першого протоколу до неї, та 
враховуючи відсутність надійних процесуальних механізмів захисту 
прав під час підготовчого провадження, ВП ВС вважає практичним 
та ефективним право на апеляційний перегляд таких ухвал у стадії 
досудового розслідування [1]. 

На підставі зазначеного можна зробити висновок, що під час ви-
рішення питання щодо оскарження ухвали слідчого судді, постано-
влення якої не передбачено чинним КПК, апеляційні суди мають ке-
руватися такими критеріями: відсутність повноважень слідчого 
судді постановляти таке рішення; вирішення ухвалою слідчого судді 
питання щодо обмеження конституційного права особи; наявність 
процесуальних механізмів захисту такого права. Вбачається, що 
саме такий підхід може забезпечити баланс забезпечення права 
особи на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді та раціональне 
навантаження на судову систему. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ  
У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ 

У системі прав людини ціннісним для становлення та розвитку 
особистості є право на приватність. Ефективна реалізація вказаного 
права наочно відображає рівень формування правової та демократич-
ної держави, а також є показником забезпечення особистої автономії 
фізичної особи та невтручання в її приватне життя з боку держави. 

Право на приватність закріплено в міжнародних нормативно-
правових актах. У статті 12 Загальної декларації прав людини зазна-
чено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його 
особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторкан-
ність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і 
репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого 
втручання або таких посягань [1]. 

На регіональному рівні право на приватність (право на повагу до 
приватного і сімейного життя) закріплено у статті 8 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, де передбачено, що 
кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, 
до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демокра-
тичному суспільстві в інтересах національної та громадської без-
пеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту 
прав і свобод інших осіб [2]. 

Сучасна вітчизняна практика демонструє низку випадків щодо 
порушення права на приватність у місцях несвободи, закріпленого у 
статті 12 Загальної декларації прав людини та статті 8 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. 

У щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав лю-
дини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і грома-
дянина в Україні за 2018 рік зазначено, що під час моніторингових 
візитів до закладів з надання психіатричної та паліативної допомоги 
системи МОЗ у зазначеному році виявлено низку типових порушень 
прав і свобод людини, які можуть кваліфікуватися як катування, жо-
рстоке або таке, що принижує гідність, поводження або покарання, 
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зокрема порушення права пацієнтів на свободу пересування та при-
ватність, у низці закладів встановлено жорсткі обмеження щодо пе-
ребування пацієнтів у тих чи інших приміщеннях, зокрема, винят-
ково у сидячому стані протягом багатьох годин, без прогулянок, 
обмеження у відвідуванні кімнат санітарного призначення, відсут-
ність дверей між приміщеннями, в тому числі санітарного призна-
чення, спілкування по телефону дозволяється тільки у присутності 
персоналу [3, с. 88]. 

У жовтні 2020 року під час моніторингового візиту до державної 
установи «Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» та Зака-
рпатської міської медичної частини № 9 філії ДУ «Центр охорони здо-
ров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Черніве-
цькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях працівниками 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини було виявлено порушення права в’язнів на приватність [4]. Так, 
в окремих камерах ліжка розташовані впритул одне до одного, що не 
забезпечує особистого простору утримуваним. В окремих камерах не 
дотримується норма жилої площі, яка згідно з національним законо-
давством повинна бути не менше 2,5 кв. м. на ув’язненого. 

Аналогічну ситуацію було виявлено в листопаді 2020 року у То-
рецькій виправній колонії № 2 Донецької області [5], де у житлових 
приміщеннях, в яких розміщено тридцять і більше осіб, ліжка розта-
шовані впритул одне до одного, що позбавляє засуджених особистого 
простору, а також унеможливлює реалізацію права на приватність. 

У листопаді 2020 року у рамках реалізації національного превенти-
вного механізму працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини спільно з представником громадськості 
здійснили моніторинговий візит до державної установи «Коломий-
ська виправна колонія (№ 41)» та Коломийської міської медичної ча-
стини № 41 філії ДУ «Центр охорони здоров’я Державної криміналь-
но-виконавчої служби України» в Чернівецькій, Івано-Франківській 
та Закарпатській областях, де вивчали стан дотримання прав засудже-
них осіб [6]. Під час моніторингового візиту виявлено порушення права 
засуджених на приватність. Так, у зв’язку із проведенням ремонтних 
робіт у більшості відділень соціально-психологічної служби ліжка ро-
зташовані впритул одне до одного, що не забезпечує особистого про-
стору утримуваним та порушує визначену кримінально-виконавчим 
законодавством норму площі на одну особу в 4 кв. м. 

Вищеокреслені реалії демонструють практику, яка є несумісною із 
міжнародними стандартами здійснення права на приватність. Ефекти-
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вна реалізація цього права залежить не тільки від нормативно-право-
вого регулювання, але і від належних механізмів реалізації. Питання 
щодо забезпечення права на приватність у місцях несвободи потребує 
особливої уваги з боку громадськості та держави, що пов’язано з не-
обхідністю приведення вітчизняної практики у відповідність до між-
народно-правових стандартів та розробки ефективних механізмів, за 
допомогою яких це право реалізувалось належним чином.  
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Розвиток трудового права в умовах соціально-економічної кризи 

вимагає нового підходу до багатьох питань, пов’язаних з регламен-
туванням наглядової діяльності за додержанням законодавства про 
працю. Актуальність проблем здійснення контролю та нагляду і по-
треба в науковому дослідженні нормативно-правового регулювання 
наглядової діяльності за додержанням законодавства про працю як 
ключової гарантії забезпечення прав працівників. 

Упродовж останнього часу в Україні значно збільшилась кількість 
порушень трудових та інших соціальних прав громадян. Збільшились 
випадки незаконних звільнень, набули масового характеру несвоєчасні 
виплати заробітної плати та направлення працівників у вимушені не-
оплачувані відпустки. Як показує негативна практика в багатьох комер-
ційних організаціях, трудові відносини не оформлюються в установле-
ному законом порядку, у зв’язку з цим набирає вагомості значення 
нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. 

Аналізуючи дані з офіційного сайту державної статистики України, 
загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2020 
році зросла на 12,7 %, а вже на 1 січня 2021 року становила 3136,72 млн 
грн (3,26 %), що свідчить про ріст заборгованості заробітних плат [1]. 

Наведені офіційні статистичні дані свідчать про те, що проблеми, 
пов’язані із дотриманням законодавства про працю в Україні, безпе-
речно не просто залишаються, а проблема з роками зростає. У цьому 
контексті питання ефективності системи нагляду і контролю за дотри-
манням законодавства про працю набувають вагомого значення. 

Одним із суттєвих порушень прав людини і досить розповсю-
дженим явищем у нашому суспільстві, що принижує моральну і осо-
бисту гідність людини, є несвоєчасна, а подекуди й досить тривала 
невиплата заробітної плати. Цей факт дуже часто приводить до со-
ціальної напруги в суспільстві і як результат – зростання злочинно-
сті на фоні безгрошів’я. 

Стаття 94 КЗпП вказує, що заробітна плата – це винагорода за ви-
конану роботу. Але яка може бути робота, коли не має гідної оплати? 



129 

Тому більшість працівників працюють «абияк», знаючи, що винаго-
роди все одно не буде або буде із запізненням. У свою чергу, це буде 
призводити до виключення багатьох професій із списку висококвалі-
фікованих та затребуваних, передусім це лікарі, вчителі, вихователі. 

Ще одним із ганебних явищ сучасності є оплата праці у «конвер-
тах», це має негативні наслідки як для самого робітника, так і несе 
шкоду державі. У випадку робітника, то він залишається соціально не-
захищеним, в нього втрачається страховий стаж. Держава теж несе 
збитки у вигляді несплачених податків та не донарахування коштів до 
Фондів; у деяких роботодавців існують нелегалізовані робочі місця; 
часто роботодавці порушують норму тривалості робочого часу та 
права на щорічну оплачувану відпустку найманих працівників; не ук-
ладають трудових договорів з найманими працівниками, а незадекла-
рована праця є однією з головних перешкод для всіх країн у забезпе-
ченні гідної праці та високих темпів зростання. Криза COVID-19 
вкотре оголила вразливість мільйонів, які працюють неформально або 
у неформальній економіці, та слугує нагадуванням про вирішальну 
необхідність зробити перехід від неформальної до формальної зайня-
тості пріоритетним напрямом національної політики. Це ще не повний 
перелік проблем, які пов’язані з правом на працю. Ситуація усклад-
нюється фінансово-економічною кризою, яка поглиблює та погіршує 
стан додержання законодавства про працю [2]. 

Для покращення ситуації з оплатою праці в України необхідно 
спиратися на зарубіжний досвід, треба шукати нові технології, пос-
тійно спонукати працівників до зацікавленості у своїй праці, вони по-
винні відчувати, що їх праця гідна і буде оцінена на високому рівні з 
урахуванням їх суспільних потреб. Одним із пріоритетних завдань 
держави повинно бути регулювання системи оплати праці, встанов-
лення в Україні методології збільшення витрат на оплату праці. 

Заробітна плата є показником благополуччя населення, тому що 
реальний розмір заробітної плати показує реальний стан економіки. 
Без виплати заробітної не може бути зростання національного виро-
бництва, не бути підвищуватися рівень населення та не буде впевне-
ності в майбутньому. 

Однією з найгостріших проблем у сфері охорони праці України є 
питання безпеки праці, що мають свій вияв швидким зростанням не-
безпечних та шкідливих виробничих факторів, які напряму підвищу-
ють ризики щодо ушкодження здоров’я та життя працюючих. Відсо-
ток працівників, які зайняті працею в несприятливих умовах, досить 
висока і коливається на окремих підприємствах від 25 до 60 %. За рі-
зними даними, рівень травматизму в Україні в 10 разів вищий, ніж в 
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економічно розвинутих країнах світу. Фонд соціального страхування 
повідомив, що впродовж 2020 року на підприємствах України було 
зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою 
Н-1/П (пов’язані з виробництвом). Це на 51,3 % більше, ніж у 2019 
році. Проте 3 054 з них – це випадки гострого професійного захворю-
вання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19. Гострі 
профхвороби становили за підсумками минулого року 46 % від зага-
льної кількості нещасних випадків [1]. 

Серед підстав, що призводять до травмування робітників на підп-
риємствах, слід підкреслити низький рівень відповідальності роботода-
вця за здоров’я і життя найманого працівника. Нині відповідно до ст. 25 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які призвели до втрати працездатності», вся відповідальність 
щодо відшкодування здоров’я працівника або у випадку його смерті ле-
жить на Фонді соціального страхування [3]. Такий стан негативно впли-
ває на умови охорони праці на кожному підприємстві, оскільки робото-
давець не несе відповідальності за кількість нещасних випадків або 
професійних захворювань на підприємстві. Вважаємо логічним, що ро-
ботодавець повинен нести обов’язок щодо компенсації потерпілому 
або членам його сім’ї матеріальних втрат разом із Фондом соціального 
страхування. Науковці висловлюють думку, що такий обов’язок пови-
нен як і раніше покладатися на роботодавця. При цьому необхідно вра-
ховувати, що матеріальні витрати роботодавець несе лише у випадку 
систематичного травмування робітників або повторного випадку їх 
професійних захворювань. 

Не є досконалою на сьогодні розробка умов щодо безпеки трудо-
вого процесу. Більшість підприємств не тільки не забезпечуються за-
собами індивідуального захисту та необхідними засобами виробниц-
тва, а й не проводять атестації робочих місць на відповідність їх 
вимогам охорони праці. У цьому аспекті актуальним залишається пи-
тання щодо підвищення адміністративної, матеріальної та персональ-
ної відповідальності власників підприємств та відповідальних за охо-
рону праці осіб шляхом збільшення штрафних санкцій за порушення 
вимог законодавства України про охорону праці. У випадку порушень 
вимог щодо охорони праці, що призвели до серйозних наслідків (ава-
рій, катастроф), необхідно на законодавчому рівні встановити зо-
бов’язання для роботодавця компенсувати державні видатки, які були 
витрачені на ліквідацію наслідків аварії або катастрофи [4, с. 115]. 
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Іншим, більш радикальним шляхом, таким, що потребує багато 
роботи та фінансових затрат, є реформування наявної системи орга-
нів, які здійснюють нагляд та контроль за додержанням законодавства 
про працю в Україні, а саме: передбачити розробку відповідних нор-
мативно-законодавчих актів, які регламентують діяльність інтегрова-
ної Державної інспекції праці відповідно до вимог законодавства ЄС. 

Підвищення ролі держави повинно відбуватися не лише в здійс-
ненні контролю, а й у сприянні соціальному діалогу на національ-
ному, галузевому, регіональному рівнях та на рівні підприємств з ме-
тою стимулювання до створення ефективних превентивних засобів 
запобігання та негайного усунення професійних ризиків, забезпе-
чення охорони соціально-трудових прав, виходячи з норм чинного за-
конодавства, тощо. 

Таким чином, для вирішення зазначених проблем є необхідність 
у проведенні комплексних заходів із вдосконалення законодавства.  
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Криміналістична техніка, в тому числі і судова фотографія та ві-

деозапис застосовується на всіх етапах розкриття та розслідуванні 
кримінальних правопорушень, а також під час запобігання злочинів. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу до-
судового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неу-
переджено дослідити обставини кримінального провадження, ви-
явити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують 
підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують 
чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та 
забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рі-
шень [1]. Звісно, що ці завдання виконуються за допомогою кримі-
налістичної техніки. Розкриття кримінального правопорушення по-
чинається на етапі досудового слідства, під час якого виявляють, 
збирають, зберігають докази, для того, щоб в майбутньому провести 
окремі процесуальні дії. 

Безперечною є ситуаційна обумовленість застосування науково-
технічних засобів [2, с. 11]. Проте науковці та практики неоднора-
зово звертали увагу на проблему недостатнього використання кри-
міналістичної техніки під час провадження досудового розслідування. 
Як наслідок, знижується якість кримінального провадження. Саме 
тому впровадження інноваційних технічних засобів у практичну пра-
возастосовну діяльність вважається одним з актуальних (пріоритет-
них) завдань криміналістики [3, с. 397]. 

Переваги криміналістичних технічних інновацій можна презен-
тувати на прикладі впровадження комп’ютерних технологій у діяль-
ність органів досудового розслідування, що забезпечує додаткові 
можливості фіксації ходу й результатів проведення окремих СРД за-
собами цифрової фотозйомки, відеозапису та аудіозапису. Контро-
льованість програмними й апаратними засобами процесу фіксації ін-
формації цими науково-технічними засобами дозволяє звести 
практично нанівець можливість втрати відповідної інформації, що 
має доказове значення. Це пояснюється тим, що традиційний спосіб 
фіксації, вимірювання проводиться вручну із застосуванням фото-
апаратів та відеокамер, вимірювальних рулеток і курвіметрів. Недо-
ліки такого способу фіксації доказової інформації полягають у три-
валості часових затрат на збирання необхідних даних, можливості 
допущення помилок (людський чинник) під час виміру й фіксації да-
них у складних умовах дослідження, а також тривалості оформлення 
схеми, що супроводжується часто низькою якістю їх складання. 

Перспективи вдосконалення механізму фіксування ходу й ре-
зультатів ОМП вбачаються у використанні лазерних 3D-сканерів із 
відповідним програмним забезпеченням та спеціалізованими про-
грамами автоматизованого складання стенограм проведення СРД. 
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Лазерне сканування надає схоже з фотографічним зображення, 
проте представлене у тривимірному вигляді з можливістю вільно 
змінювати ракурс перегляду. За допомогою лазерного сканування 
одержують докладне зображення місця події. Ці дані можуть бути 
збережені на будь-якому цифровому носії, а найважливіше – змінити 
чи коригувати результати сканування вже неможливо. Завдяки 
цьому після проведення СРД можна знову відтворити картину об-
становки, якою вона була на момент сканування. 

Систему лазерного сканування характеризують такі ознаки: має 
високу роздільну здатність, продуктивність і точність вимірювань; є 
портативною та може використовуватися в умовах оперативного роз-
гортання й установки; дозволяє працювати в умовах низьких темпе-
ратур, дощу, поганої видимості й освітленості; відображає різні ви-
димі сліди на місці вчинення кримінального правопорушення; здатна 
виконувати вимірювання розмірів місцевості та об’єктів [4, с. 231]. 

Програмне забезпечення, що входить до комплекту сканера, здат-
не не лише візуалізувати тривимірні зображення сканованого місця, а 
й змінювати положення точки огляду довільним чином. Це дозволяє 
створити віртуальний тривимірний вид картини пригоди, зокрема рі-
зні види з різних точок, і потім детально проаналізувати ситуацію. За 
допомогою вищезазначених результатів сканування органи, що здій-
снюють розслідування, мають можливість не лише «повернутися» на 
місце події для встановлення розташування тих чи інших об’єктів уже 
після огляду, а й мають можливість виявити слідову картину, що не 
була знайдена під час СРД. При цьому будь-які сліди, об’єкти можуть 
бути вивчені більш детально [5, с. 234–236]. 

Заслуговує на особливу увагу ще один інноваційний продукт те-
хнологічного прогресу, який вважається ефективним засобом фікса-
ції й передачі даних. Ідеться про використання сучасного мобільного 
зв’язку, який спрямований на досягнення трьох важливих завдань: 
персоналізації, глобалізації та інтеграції. На сьогодні персоналізація 
стільникового мобільного зв’язку досягла свого максимального роз-
витку. Зараз зусилля науковців спрямовані на подальше втілення ідеї 
використання мобільних телефонів для розширення за їх допомогою 
можливостей обміну різноманітними видами інформації. У цьому 
напрямку відбулася інтеграція комп’ютерних технологій і мобіль-
ного зв’язку, що призвело до створення смартфонів і комунікаторів. 

Використання мобільної мережі слідчим, який працює в «польо-
вих умовах», розширює можливості здійснення оперативних захо-
дів. Одним із перспективних напрямків використання мобільних ко-
мунікацій є передача каналами мобільного зв’язку зображень слідів 
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пальців рук, виявлених на місці огляду, щоб надалі провести переві-
рку в автоматизованих дактилоскопічних інформаційних системах 
для ідентифікації цих слідів. 

Принцип дії такого засобу фіксації й передачі інформації поля-
гає в наступному. Після виявлення й фіксації сліду за допомогою 
смартфона, в якому є вбудовані відповідні графічні редактори, пот-
рібно обробити зображення з метою зниження об’єму файлу без 
втрати якості зображення. Тим часом на місці події вирішуються пи-
тання діагностичного характеру, зокрема, якою рукою та яким паль-
цем було залишено слід. Це дає можливість скоротити час вибірки в 
усій дактилоскопічній базі. Після опису потрібного об’єкта в елект-
ронному повідомленні за допомого пакетних передач даних (GPRS) 
на електронну пошту НДЕКЦ необхідно передати зображення слі-
дів. Оперативність передачі такої інформації залежить від якості 
зв’язку мобільного оператора на території місцевості, на якій знахо-
диться слідчо-оперативна група або слідча група; від роботи фірми 
провайдера, яка надає послуги електронної пошти; від швидкості ре-
агування працівників, які знаходяться на різних кінцях лінії зв’язку 
[6, с. 149]. Після ідентифікації папілярних візерунків в автоматизо-
ваних дактилоскопічних ідентифікаційних системах експерт повідо-
мляє дані про особу правопорушника, а за наявності фотографії в 
базі даних розшукуваних осіб, у такий самий спосіб вона може бути 
передана слідчому, який знаходиться на місці події, для організації 
розшуку особи за «гарячими слідами». 

Отже, із сказаного можна дійти до логічного висновку, що в нас є 
дуже велика кількість науково-технічних засобів і відповідних мето-
дів для розкриття злочинів, однак варто зазначити, що через її заста-
рілість ефективними їх повною мірою не назвеш. Змінити цю ситуа-
цію можна постійним введенням нової та оновленої криміналістичної 
техніки. З одного боку, це зможе сприяти запобіганню вчинення зло-
чинів, а з іншого, розкрити вже вчинені злочини і в значно кращий 
статистики розкриття. Не варто забувати про досвід іноземних держав 
у розвитку і покращенні науки, і в застосуванні «розумної техніки». 
Це здатне випереджати злочинців в їх помислах і забезпечити швидке 
розкриття злочинів.  

Підвищувати кваліфікацію потрібно: експерту, спеціалісту і слі-
дчому, це потрібно, щоб вдало вміти застосовувати криміналістичну 
техніку за сучасними вимогами, щоб збільшувалися розробки мето-
дів, які здатні покращувати розслідування, розкриття і запобігання 
злочинів, для цього варто відвідувати відповідні тренінги та курси.  
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ 

У будь-якій сучасній демократичній державі права і свободи лю-
дини вважаються найбільшою цінністю. Державні органи всіх циві-
лізованих країн світу визнають нормативно-правові акти, що забез-
печують рівні та справедливі права для кожної особи. Після 
закріплення цих актів на міжнародному рівні національне законо-
давство демократичних країн вибудовується, спираючись на низку 
невідчужуваних прав кожної людини. 

Світове співтовариство розробило велику кількість нормативно-
правових актів, що забезпечують та гарантують основні та недоторкан-
ні права людини, серед яких: Загальна декларація прав людини, ухва-
лена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року; 
Міжнародні пакти про громадянські і політичні права та про еконо-
мічні, соціальні і культурні права, ухвалені резолюціями Генераль-
ної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 року; Декларація про право на ро-
звиток, ухвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 4 грудня 
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1986 року; Конвенція про права дитини, ухвалена резолюцією Гене-
ральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року тощо. 

Проголосивши себе демократичною державою, Україна взяла на 
себе зобов’язання неухильно дотримуватись вищезгаданих міжнарод-
них нормативно-правових актів. Так, права і свободи людини були 
прописані у Конституції України відповідно до підписаних і ратифі-
кованих міжнародних документів. 

Зокрема, в Конституції України окремий розділ присвячено пра-
вам і свободам людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України 
визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права 
і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Відповідно до 
статті 22 Основного Закону держави права і свободи людини і грома-
дянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конститу-
ційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Час-
тина 3 статті 22 Конституції України підкреслює, що за ухвалення 
нових законів або під час внесення змін до чинних законів не допус-
кається звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод. 

Законом передбачена абсолютна рівність прав і свобод людей 
незалежно від їх соціального, майнового стану та інших факторів. 
Права людини є невід’ємними, тобто ніхто не може позбавити особу 
прав, навіть, якщо вона сама бажає відмовитись від них. 

В усьому цивілізованому світі порушення прав і свобод людини 
тягне за собою юридичну відповідальність. Україна не є винятком. 
Найбільш вагомою гарантією прав і свобод людини в Україні є кри-
мінальне законодавство. 

За Кримінальним кодексом України (ККУ) гарантією відповід-
них прав людини і громадянина є відповідальність за різні види зло-
чинів. Так, Основна частина ККУ передбачає покарання за:  

1. Злочини проти життя та здоров’я особи.  
Цей розділ Кримінального кодексу передбачає покарання за зло-

чини, що так чи інакше посягають на права на життя та здоров’я 
особи. Тут передбачена відповідальність за вбивство, нанесення ті-
лесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення особи в не-
безпеці, катування, доведення до самогубства тощо.   

2. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 
Честь, воля та гідність являють собою такі ж важливі цінності, 

як і життя та здоров’я людини. Посягання на них являє собою пору-
шення основних свобод людини, що є неприпустимим у правовій 
державі. Незаконне позбавлення волі, незаконне обмеження свободи 
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пересування, позбавлення можливості самостійно розпоряджатися 
життям (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі 
людини) і т. ін. – саме такі злочини караються статтями з цього роз-
ділу Кримінального кодексу України. 

3. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності 
особи. 

Цей розділ ККУ передбачає покарання за порушення статевої 
свободи людини (тобто, права особи самостійно обирати собі парт-
нера для сексуального спілкування, форму такого спілкування і не 
допускати у сфері сексуального спілкування будь-якого примусу). 
Доросла і психічно здорова людина сама визначає, з ким і в який 
спосіб вона задовольнятиме власні статеві потреби.  

4. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина. 

Порушення законного права людини обирати і бути обраним, її 
права працювати та отримувати гідну оплату своєї праці, порушення 
лікарської таємниці листування, або таємниці листування та інші поді-
бні злочини – неприпустимі у здоровому суспільстві й правовій дер-
жаві. Саме тому відповідний розділ ККУ передбачає покарання за них. 

5. Злочини проти власності. 
Процвітання України як суверенної, незалежної, демократичної, 

соціальної та правової держави із сучасною ринковою економікою не-
можливе без належного захисту власності, яка має не лише забезпечу-
вати стабільність і розвиток економічної системи нашої держави, а й 
сприяти підвищенню рівня добробуту всього українського населення. 

6. Злочини проти довкілля. 
Злочини проти довкілля призводять до встановлення такого 

стану навколишнього природного середовища та його окремих ком-
понентів, за якого зникає безпека для життя і здоров’я людей, а ви-
користання і відтворення природних ресурсів стає надзвичайно не-
раціональним. Таким чином, порушуються права людей на безпечне 
користування природними ресурсами. 

Отже, права і свободи людини – це велика цінність, яка нині ви-
знається і захищається в усьому світі. Національне законодавство 
будь-якої цивілізованої держави ґрунтується на проголошенні та за-
хисті невідчужуваних прав і свобод людини. Порушення прав і сво-
бод інших осіб повинно неухильно вести до справедливого пока-
рання. В Україні однією з найважливіших гарантій невідчужуваних 
прав є Кримінальний кодекс України. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА У ПІДТРИМАННІ ПУБЛІЧНОГО 
ОБВИНУВАЧЕННЯ 

Основою правового регулювання діяльності органів прокура-
тури є Конституція України, яка визначає основні функції органів 
прокуратури, першою з яких є саме підтримання публічного обвину-
вачення в суді [1]. 

Правове становище прокурора у кримінальному процесі визна-
чається в його конституційному статусі як суб’єкта держави в суді. 
Такий статус прокурора потребує належного правового регулю-
вання його повноважень як під час досудового розслідування, так і 
під час судового розгляду кримінального провадження. 

Державне обвинувачення – це процесуальна діяльність проку-
рора, яка полягає в доведенні перед судом обвинувачення з метою 
забезпечення кримінальної відповідальності особи, що вчинила кри-
мінальне правопорушення [2, с. 3]. 

Аналізуючи положення кримінального процесуального законо-
давства України, можна дійти висновку, що функція обвинувачення 
починається з моменту повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального злочину або проступку і до складання обвинувального 
акта. Вказану функцію виконує прокурор, якого керівником проку-
ратури призначено здійснювати нагляд у формі процесуального ке-
рівництва у кримінальному провадженні. Протягом усього прова-
дження прокурор є незмінним, що надає йому можливість належним 
чином підготуватися й успішно підтримувати обвинувачення в суді, 
а під час судових дебатів переконати суд в об’єктивності своєї обви-
нувальної позиції. 

Судовий розгляд серед стадій кримінального процесу посідає 
центральне місце, що визначається тією роллю, яку він покликаний 
відігравати у вирішенні завдань кримінального судочинства. Якщо ос-
новним завданням попередніх стадій кримінального процесу є підго-
товка кримінального провадження для розгляду у судовому засіданні, 
то саме у стадії судового розгляду вирішується головне питання кри-
мінального провадження – про винуватість особи або її невинуватість. 
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Проблеми, пов’язані з підтриманням прокурором державного 
обвинувачення в суді розглядали такі науковці, як К. Бєлоусова, 
І. Вернидубов, Ю. Грошевий, Ю. Дьомін, О. Звірко, В. Зеленецький, 
П. Крапач, Я. Ковальова, І. Козьяков, В. Маляренко, Р. Сидоренко, 
В. Сухонос, С. Тищенко та ін.  

Зокрема, Я. Ковальова та П. Крапач дійшли висновку, що проку-
рор у суді першої інстанції виконує лише функцію державного об-
винувачення, оскільки згідно з нормами КПК під час судового розг-
ляду законність забезпечується тільки судом, інші ж учасники 
судового розгляду позбавлені права вжити певних реальних заходів 
на усунення порушень вимог закону. Вони наділені лише правом по-
давати заяви та клопотання, які в результаті вирішуються знову ж 
таки судом [3, с. 29–30]. 

Звірко О. та Сухонос В. розглядають державне обвинувачення як 
процес спілкування в судових дебатах. Судові дебати становлять чітко 
структурований і спеціально організований обмін думками між двома 
сторонами щодо доведеності висунутого обвинувачення. Кульмінацій-
ним моментом участі прокурора у судовому розгляді є його промова, 
під час якої він наводить докази, оцінює їх, пояснює суду значення до-
казів для встановлення істини по справі. Під час судової промови дер-
жавний обвинувач має: 1) довести факт злочину і вину підсудного (під-
судних), визначити роль кожного з підсудних у вчиненому злочині, 
мотиви злочину; 2) надати юридичну і суспільно-політичну оцінку 
злочину; 3) запропонувати вид та міру покарання й обґрунтувати, що 
саме таке покарання необхідно призначити за вчинений злочин. Отже, 
комунікація під час судових дебатів є засобом впливу на формування 
внутрішнього переконання суддів [4, с. 86–92]. 

Як державний обвинувач у змагальному кримінальному процесі, 
прокурор під час судового розгляду використовує наявні в законі про-
цесуальні засоби доказування для доведення вини обвинуваченого. 
Він, як суб’єкт доказування, має право надавати суду докази, брати 
участь в їх дослідженні, наводити аргументи на користь поданих ним 
доказів, спростовувати докази сторони захисту, заявляти клопотання 
про залучення нових доказів, давати оцінку зібраним доказам тощо. 

Водночас прокурор зобов’язаний всебічно, повно і неупере-
джено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як 
ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюва-
ного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтя-
жують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забез-
печити ухвалення законних і неупереджених процесуальних рішень. 
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Прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час 
досудового розслідування, в судовому засіданні має широкі повно-
важення, де він підтримує обвинувачення, має право відмовитися від 
нього, змінити або висунути додаткове обвинувачення (п. 15 ч. 2 
ст. 36, ч. 2 ст. 337 КПК України) [2]. Це пов’язано з тим, що прокурор 
є незмінним протягом усього провадження у справі. Незмінність 
прокурора забезпечує його участь у кримінальному провадженні від 
початку досудового розслідування до винесення вироку суду, який 
набрав законної сили. Це покладає на нього повну відповідальність 
за законність, всебічність, неупередженість досудового розсліду-
вання та позиції в стадії судового розгляду. 

Разом з тим на практиці виникають запитання щодо самостійно-
сті та незалежності прокурора, зокрема, під час ухвалення рішення 
щодо відмови від обвинувачення, його зміни або висунення додат-
кового. Відповіді на вказані запитання знайдуть своє відображення 
в подальших наукових дослідженнях. 
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ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ 
Загалом допит складається з трьох етапів: підготовчий (підготов-

ка до проведення допиту); робочий (безпосередній допит); заключний 
(фіксація ходу та результатів допиту). 

Своєчасна, всебічна та ретельна підготовка до допиту є необхід-
ною складовою отримання найбільш об’єктивних та повних даних у 
кримінальному провадженні. Відсутність планування або неналежна 
підготовка до проведення допиту призводить до поверховості та без-
результативності такої слідчої дії. 
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Під час підготовки до проведення допиту особа, яка проводить 
розслідування, повинна здійснювати такий комплекс організаційно-
підготовчих заходів: 

1. Повне, всебічне та ретельне вивчення матеріалів кримінального 
провадження. Вивчення слідчим матеріалів кримінального прова-
дження є необхідною передумовою успішного проведення цієї слідчої 
дії. Аналізу підлягають дані, що містяться як у протоколах інших слі-
дчих дій, так і в інших матеріалах кримінального провадження. 

2. Визначення предмета допиту в наявній слідчій ситуації. Ви-
значення предмета проведення допиту полягає у встановленні тих 
обставин, які можуть бути відомі особі. З усього обсягу отриманих 
відомостей потрібно відібрати ті, що відносяться до предмета до-
питу та їх правильно оцінити [1, с. 27]. 

До предмета допиту можна віднести з’ясування таких обставин: 
відомості про об’єкт посягання; мотив кримінального правопору-
шення; стосунок особи до наслідків кримінального правопору-
шення; способи підготовки та вчинення кримінального правопору-
шення; особливості приховування протиправних дій; час, місце, 
обстановка та механізм учинення кримінального правопорушення; 
відомості про особу правопорушника; психологічний та фізичний 
стан правопорушника в момент вчинення чи після нього; умови, за 
яких допитуваний сприймав будь-які предмети або явища; загальна 
здібність допитуваного до певного сприйняття, запам’ятовування та 
відтворення; детермінанти кримінального правопорушення; вияв-
лення осіб, які не безпосередньо брали участь у вчиненні криміналь-
ного правопорушення; способи протидії кримінальному розсліду-
ванню та впливу на інших осіб, свідків та членів групи, які дають 
правдиві дані; відомості про технічну оснащеність, засоби зв’язку та 
озброєність кримінальних правопорушників; способи легалізації 
отриманих цінностей. 

Наведений перелік обставин, що підлягають з’ясуванню, не є ви-
черпним, оскільки предметом допиту можуть бути будь-які обста-
вини, що мають значення для встановлення істини у справі. Кожне 
питання може бути предметом очної ставки та інших слідчих дій. 

3. Визначення кола осіб, які підлягають допиту, залежить від ни-
зки факторів, у тому числі й від обсягу наявної інформації. Вказівки 
на конкретних осіб, яким відомі певні обставини справи, можуть міс-
титися в матеріалах кримінальної справи, а також виявлятися під час 
проведення оперативно-розшукових заходів та інших слідчих дій. 
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4. Визначення послідовності проведення допитів різних категорій 
осіб. Рішення особи, яка проводить розслідування про послідовність 
проведення допитів, повинно ґрунтуватися на оцінюванні таких об-
ставин: особи кримінального правопорушника, його віку, психічних 
властивостей, наявності кримінального досвіду, попередніх судимос-
тей соціально-рольових характеристик; наявності доказів у криміналь-
ному провадженні про протиправну діяльність щодо кожного допиту-
ваного; ролі кожного допитуваного в діяльності групи; стан 
емоційного настрою допитуваного;  характеристики взаємин між чле-
нами кримінального правопорушення, вчиненого групою осіб, наяв-
ність розбіжностей, конфліктів та суперечностей тощо. 

Складність цієї діяльності полягає в латентності взаємин між 
правопорушниками, чим і пояснюються численні помилки у визна-
ченні дійсного соціально-рольового статусу допитуваних. Особа, 
яка проводить  розслідування, повинна одержати повну інформацію 
про кількість правопорушників, про дії та функції кожного під час 
учинення кримінального правопорушення.  

5. Вивчення особи кримінального правопорушника полягає в 
з’ясуванні його рівня інтелекту, соціально-психологічної характери-
стики, схильностей, мислення характеру та способу життя [2, с. 47]. 

6. Збирання оперативної інформації щодо допитуваної особи 
(участь її у складі злочинної групи) та вчинених нею кримінальних 
правопорушень. 

7. Підбір речей та матеріалів для пред’явлення допитуваному.  
8. Визначення часу проведення допиту. Варто зазначити, що до-

пити підозрюваних (обвинувачених), особливо після їх затримання, 
слід проводити негайно, щоб запобігти можливості змови між ними. 

На підставі вивчених матеріалів кримінальних проваджень мо-
жна дійти до висновку, що результативність допитів напряму зале-
жить від часу та раптовості їх проведення безпосередньо після за-
тримання правопорушників.  

9. Визначення місця проведення допиту різних категорій осіб. 
Вирішення питання про місце проведення допиту залежить від кон-
кретної слідчої ситуації, яка склалась. Під час розслідування кримі-
нальних проваджень допити, як правило, проводяться за місцем до-
судового слідства (кабінет слідчого) або за місцем перебування 
допитуваної особи. 

Допит особи поза місцем проведення досудового слідства може 
викликатися: тактичними міркуваннями слідчого; необхідністю про-
ведення невідкладного або раптового допиту; важкою хворобою 
особи, яка підлягає допиту тощо 
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На думку Ф.В. Хоменка, місце допиту за будь-яких умов по-
винно сприяти встановленню психологічного контакту [3, с. 38]. 

10. Визначення низки тактичних прийомів та методів, що будуть 
застосовуватися під час проведення допиту. 

11. Визначення необхідних науково-технічних засобів фіксації 
допиту та їх підготовка. Особа, яка проводить розслідування, по-
винна підготувати засоби аудіо- або відеозапису, необхідну кіль-
кість бланків протоколів допиту конкретної категорії допитуваного 
та аркушів паперу, канцелярські належності тощо. 

12. Визначення учасників проведення допиту. Коло учасників 
визначається слідчим, виходячи зі слідчої ситуації, що склалася; 
предмета допиту тощо. 

Чернявський С. С. зазначає, що ця підготовка має містити озна-
йомлення зі спеціальною літературою; використання допомоги спе-
ціалістів економічного профілю шляхом одержання від них різних 
довідкових даних, спільного аналізу документації або безпосеред-
ньої участі спеціаліста в допиті; поповнення знань за результатами 
інших допитів тощо [4, с. 71]. 

13. Планування допиту. Заключним етапом підготовки до прове-
дення допиту є його планування, яке передбачає визначення порядку 
проведення слідчої дії. Результати розумової діяльності особи, яка 
проводить розслідування під час підготовки до допиту, знаходять 
своє концентроване вираження у плані допиту [5, с. 58]. 

Після закінчення організаційно-підготовчих заходів особа, яка 
проводить розслідування, переходить до робочого етапу – безпосе-
реднього проведення допиту. 
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Військової служби правопорядку Збройних сил України 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  

Правоохоронна діяльність є одним із ключових напрямів держав-
ної діяльності, в рамках якого здійснюється усунення порушень прав, 
свобод та інтересів людини і громадянина, а також інтересів суспіль-
ства і держави, забезпечуючи при цьому стабільність і сталість кон-
ституційного ладу, державного будівництва й суспільного розвитку. 
Адже саме за допомогою правоохоронної діяльності, як певної сис-
теми інституцій та засобів, можливо надати суспільним відносинам 
ознак стабільності, послідовності, динаміки та розвитку [1, с. 3]. 

Отже, важливим засобом забезпечення згаданих прав є діяль-
ність спеціально створених правоохоронних органів держави. Дер-
жавно-владна діяльність цих органів полягає в тому, що вони, бу-
дучи частиною апарату держави, наділені компетенцією розглядати 
різні юридичні справи та користуються можливістю застосування 
державного примусу. Правоохоронна діяльність визначається пра-
воохоронною функцією держави, здійснюється в межах правоохо-
ронних відносин та відповідає їх принципам [2, с. 17]. 

Правоохоронна діяльність є невід’ємною частиною і неодмін-
ною умовою забезпечення дотримання прав і свобод людини, відно-
влення їх у випадку порушення, максимально можливої нейтраліза-
ції або усунення негативних наслідків, що виникають у результаті 
порушень законодавства [3, с. 5–6]. 

Варто зауважити, що в науці і практиці питання віднесення пев-
ного державного органу до правоохоронного вирішуються досить 
неоднозначно. Вказане зумовлюється відсутністю як узгодженого 
теоретичного розуміння складу системи й видів правоохоронних ор-
ганів, так і чіткої законодавчої регламентації критеріїв належності 
тих чи інших інституцій до числа правоохоронних [4, с. 699]. 

Функція охорони правопорядку, чи правоохоронна функція, – 
одна з основних, що виникає відразу ж з виникненням держави, тому 
що порядок у суспільстві є неодмінною умовою нормального існу-
вання і розвитку як суспільства в цілому, так і самої держави. Здійс-
нюючи цю функцію, держава шляхом видання законів встановлює в 
суспільстві визначений правопорядок, перелік правопорушень, визна-
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чає міру відповідальності за їх вчинення, за допомогою процесуаль-
ного законодавства визначає процедуру (порядок) розслідування, ро-
згляду справ, пов’язаних із правопорушеннями, установлює систему 
правоохоронних органів, покликаних вести боротьбу з правопору-
шеннями (органи слідства), визначає їх компетенцію і т. ін. [5, с. 443]. 

Сама назва діяльності – правоохоронна – вказує на те, що метою 
останньої є: охорона прав та свобод людини і громадянина, громадсь-
кого порядку; забезпечення громадської безпеки; підтримання право-
порядку. Зміцнення правопорядку є невід’ємною складовою діяльно-
сті держави, в якій декларується принцип верховенства права. І це 
закономірно, бо від того, як розуміються, а головне, як застосовуються 
інститути правопорядку, залежать результати ефективності функціону-
вання всієї правової системи та їх вплив на всі сфери суспільного ро-
звитку. Поняття правопорядку є багатогранним і функціонально зміс-
товним. У загальному розумінні правовий порядок – це порядок, що 
визначений та регулюється правом. Правопорядок є необхідною умо-
вою максимально повного забезпечення конституційних прав і свобод 
громадян України, зокрема й у воєнній сфері. 

Важливим засобом забезпечення згаданих прав є діяльність спе-
ціально створених правоохоронних органів держави. Державно-влад-
на діяльність цих органів полягає в тому, що вони, будучи частиною 
апарату держави, наділені компетенцією розглядати різні юридичні 
справи та користуються можливістю застосування державного при-
мусу. Правоохоронна діяльність визначається правоохоронною функ-
цією держави, здійснюється в межах правоохоронних відносин та від-
повідає їх принципам [2, с. 17]. 

При цьому треба врахувати, що функції держави та функції держа-
вних органів не є однопорядковими явищами (поняттями). У функціях 
держави відображено зміст її діяльності загалом (тобто всієї держа-
вної діяльності), а у функціях державних органів – лише зміст спе-
цифічної частини (ділянки) державної діяльності. Функції окремого 
органу держави свідчать про його соціальне призначення як особли-
вої частини механізму держави [6, с. 183–185]. 

Правоохоронна діяльність – це не лише особливий вид діяльно-
сті, а й особливий вид суспільних відносин, що виникають між 
людьми у правоохоронній сфері. Звідси і необхідність змістовного 
аналізу правоохоронних відносин, тобто з’ясування їх природи і сут-
ності. Будь-які відносини, що здійснюються на рівні і в межах суспіль-
ства, є певним видом взаємозв’язку між людьми, що передбачає на-
явність таких елементів, як об’єкти, сторони, елементи змісту. Це 
такий взаємозв’язок, за якого зміни змісту, форми чи сутності однієї 
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сторони викликають зміни іншої. Сутність правоохоронної діяльно-
сті є похідною від сутності юридичної діяльності як такої. Вона по-
кликана враховувати особливості та функціональне призначення 
цього виду діяльності. На нашу думку, зрозуміти сутність правоохо-
ронної діяльності, її основну соціальну функцію можливо, лише ви-
ходячи за юридичні межі її розгляду. Основною метою такого «ви-
ходу» є усвідомлення природи і сутності самого права. Тільки 
з’ясувавши природу і сутність права, можна говорити про змістовну, 
сутнісну характеристику правопорядку і правоохоронної діяльності. 
Аналіз цієї проблеми передбачає розуміння права, охорону якого за-
безпечує досліджувана діяльність. 

Таким чином, правоохоронна діяльність – це державна правомірна 
(на основі Конституції України та інших законів) діяльність, яка по-
лягає у впливі на поведінку людини або групи людей з боку вповно-
важеної державою посадової особи шляхом охорони права, віднов-
лення порушеного права, припинення або розгляду порушення 
права, його виявлення або розслідування з обов’язковим додержан-
ням установлених у законі процедур для цієї діяльності [7, с. 18]. 
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ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН VS РОЗШИРЕННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ1 
Україна позиціонує себе демократичною, правовою державою, в 

якій проголошується пріоритетність захисту прав і свобод громадян. 
Як відомо, праву завжди кореспондує відповідний обов’язок іншої 
сторони. Тому праву громадян на власну гідність, повагу до себе має 
кореспондувати в нашому випадку обов’язок працівників органів і 
підрозділів Національної поліції України діяти у законний спосіб, 
визначений чинним законодавством. Межі дозволеного способу від-
повідної дії з боку службових осіб органів державної влади, зокрема 
правоохоронців, можна вважати своєрідним мірилом демократії у 
державі, інструментом оцінки спрямованості влади на поширення 
заборон й обмеження певної поведінки або, навпаки, застосування 
гнучкої правозастосовної моделі.  

Спробуємо це продемонструвати на прикладі двох проєктів за-
конів: «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» (№ 4375 від 13.112020 р.); «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідально-
сті за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» 
(№ 2695 від 27.12.2019 р.).  

Зміни, якими пропонувалось доповнити ст. 45 Закону України 
«Про Національну поліцію», розширювали повноваження співробіт-
ників органів внутрішніх справ у застосуванні спеціальних засобів. 
Останні, зокрема, стосуються підстав застосування електрошокових 
пристроїв контактної та контактно-дистанційної групи (так звані 
електрошокери). 

На необґрунтований характер розширення підстав для застосу-
вання поліцейськими електрошокерів указує та обставина, що серед 
таких передбачена можливість «затримання особи, яка вчинила ад-
міністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому 
фізичну протидію поліцейському». Виходячи з такого формулю-
вання цієї нової підстави, виникає кілька суджень: 

                                                             
1 Примітка. Тези наукового повідомлення підготовлені у межах розробки фундаментальної теми дос-
лідження «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспо-
рту в Україні» відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. 
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− у разі, наприклад, зловживання патрульним поліцейським своїми 
правами, неправильного (свідомого чи несвідомого) трактування поло-
жень чинного законодавства громадянин (водій) може не виконувати 
відповідних вимог поліцейського, які позбавлені їх головної ознаки – 
законності. Теоретично у разі доповнення п. 6 ч. 3 ст. 45 Закону України 
«Про Національну поліцію» новими підпунктами «в», «г», «ґ» і «д» 
буде закладена правова основа для розширення підстав застосування 
електрошокерів навіть при реальній відсутності в діях громадян, у тому 
числі водіїв, ознак адміністративного правопорушення; 

− на сьогодні для поліцейських у ст. 45 Закону України «Про На-
ціональну поліцію» передбачені правові підстави застосування спе-
ціальних засобів, а саме: кайданки та інші засоби обмеження рухо-
мості − до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втек-
ти; гумові та пластикові кийки – для затримання особи, яка вчинила 
правопорушення і чинить злісну непокору законній вимозі поліцей-
ського. Тобто передбачення у наданому законопроєкті підстави для 
застосування поліцейськими електрошокерів у виді «затримання 
особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопору-
шення…» фактично дублює наявні на теперішній час підстави засто-
сування інших указаних спеціальних засобів.  

Недоречність ухвалення проєкту Закону № 4375 зумовлюється 
також таким: 

а) сучасна зарубіжна прогресивна практика запобігання злочин-
ності поліцейськими підрозділами ґрунтується на застосуванні так 
званої концепції community policing. Вона передбачає широке залу-
чення громадськості у всіх її виявах до справи профілактики право-
порушень. Нині сувора «поліцейська» модель запобігання злочинам 
не працює. Її альтернативою є стратегія участі громадськості. Звідси 
будь-яке розширення повноважень поліції у застосуванні насильства 
до громадян суперечить сучасним світовим тенденціям правоохо-
ронної діяльності;  

б) в Україні поетапно впроваджуються заходи, спрямовані на 
проактивне запобігання злочинності, яке базується на уникненні, за 
можливості, силового варіанта вирішення конфліктних та інших си-
туацій, що можуть призвести до жертв. Для цього кілька років тому 
були створені за скандинавською моделлю підрозділи поліції діа-
логу. Тому вказаний законопроєкт фактично суперечить філософії 
діяльності поліції діалогу; 
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в) деякі держави світу, в тому числі й Велика Британія, відмовля-
ються або обмежують поліцейських у носінні під час патрулювання 
вулиць та застосування зброї та інших спецзасобів, зокрема електро-
шокери. Саме така позитивна практика у сфері запобігання злочинно-
сті має братись за взірець в Україні, а не її антиподи. Такий підхід здат-
ний істотно підвищити довіру населення до органів правопорядку. 
Остання, як відомо, відповідно до чинного законодавства є основним 
показником ефективності діяльності Національної поліції; 

г) застосування до осіб, дії яких містять ознаки правопорушення, 
електрошокерів підвищує ризики летальних випадків, якщо особа 
страждає на серцево-судинні або інші розлади. 

Указаний законопроєкт є тривожним сигналом, який свідчить 
про тяжіння правозастосування в Україні у бік розширення репреси-
вних і силових форм забезпечення правопорядку і захисту прав гро-
мадян, іноді навіть шляхом порушення прав інших членів суспільс-
тва. Цю тезу підтверджує ще один проєкт Закону № 2695, який після 
складної процедури обговорення як у парламенті, так й суспільстві, 
подання громадянами чисельних петицій на сайт Президента Укра-
їни був підписаний ним 16 лютого 2021 р.  

Перший варіант цього законопроєкту передбачав: зупинку полі-
цейськими транспортного засобу для проведення профілактичних 
заходів; заборону водіям виходити з автомобіля без дозволу співро-
бітника поліції; розширення «поверхневої перевірки» автомобіля 
тощо. Указані положення було виключено із законопроєкту, оскільки 
обмежували права громадян й штучно створювали підстави для по-
тенційних зловживань.  

Разом із тим вважаються обґрунтованими інші новели вказаного 
Закону, які посилюють відповідальність водіїв за: управління транс-
портним засобом у стані алкогольного сп’яніння (штраф 17 тис. грн 
та позбавлення права керування транспортним засобом строком на 1 
рік); перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж 
на 50 км/год (штраф 1 700 грн); залишення місця ДТП (штраф 
3 400 грн); збільшення штрафу до 510 грн за непристебнутий пасок 
безпеки, розмову по телефону за кермом без гарнітури, відсутність 
шолома в мотоцикліста тощо. Хоча представники МВС прогнозу-
ють, що таке посилення відповідальності зменшить смертність на 
дорогах України до 15 %, справжню його оцінку надасть час.  

Загалом простежується лобіювання МВС України впровадження 
в нашій державі жорсткої моделі правоохоронної діяльності. Якщо 
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така більш-менш успішно функціонує у США та деяких інших краї-
нах, то нині вона є малопридатною з огляду на реальний захист прав 
громадян для запровадження в Україні. Це можна пояснити таким: 
низький рівень професійних знань, умінь і навичок у багатьох пат-
рульних поліцейських; невеликий стаж роботи їх більшої частини; 
недоліки кадрової політики Національної поліції; високий рівень ко-
рупції в органах внутрішніх справ; недостатня правова культура і 
правосвідомість значної частини українців та ін.  

Намагання МВС України розробити та ухвалити в парламенті 
подібні законопроєкти можна вважати своєрідною спробою компен-
сувати неналежний рівень професіоналізму особового складу полі-
цейських підрозділів. Однак розширення повноважень поліцейських 
не має здійснюватись за рахунок обмеження прав і свобод громадян. 
Головним пріоритетом і метою будь-якого закону в Україні, в тому 
числі у сфері правоохоронної діяльності, повинен бути захист прав 
громадян, а не навпаки. 

Якщо в Україні й надалі будуть ухвалювати подібні недемокра-
тичні законопроєкти, то буде сформована імперативно-силова мо-
дель комунікації поліцейських із водіями. А самі громадяни в такому 
випадку позбавляться можливості уникати поліцейського свавілля. 
Подібні законодавчі новели в умовах наявного менталітету україн-
ців та у цілому невисокої професійної й морально-етичної культури 
поліцейських вважаються недоречними.  

Є думка, що збереження наявного обсягу прав і свобод, зокрема, 
власників транспортних засобів з одночасним урахуванням потреб 
співробітників Національної поліції можна досягти лише шляхом 
здійснення продуманого і послідовного реформування органів внут-
рішніх справ. Для обмеження булінгу з боку деяких водіїв стосовно 
патрульних поліцейських необхідна їх підготовка (перепідготовка), 
підвищення кваліфікації, розширення правових знань, навчання на-
вичкам толерантної й водночас твердої та безкомпромісної комуні-
кації з водіями, особливо у випадку наявності ознак учиненого ними 
правопорушення, посилення стресостійкості поліцейських тощо. 

Саме анонсований підхід має лягти в основу побудови в Україні 
сучасної правоохоронної моделі (стратегії). Вона передбачає, з од-
ного боку, неухильний захист прав і свобод громадян, а, з другого, − 
повагу останніх і їх високу довіру до поліцейських та інших пред-
ставників органів кримінальної юстиції. Іншої альтернативи не має 
існувати. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ РОЛИ МЕР 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Преступность несовершеннолетних – актуальная проблема госу-

дарства, так как отражает на себе результаты всех социальных про-
цессов и преобразований, происходящих в обществе. Это, прежде 
всего, социально-правовая проблема, которая в современных усло-
виях приобрела особую актуальность и должна рассматриваться, ко-
нечно, в контексте социально-нравственного оздоровления под-
растающего поколения. 

Как отмечено, наиболее тяжкое для интересов общества явление 
– это преступность среди несовершеннолетних. Каждый подросток, 
преступивший закон, это минус для будущего развития [1, с. 23]. 

Структура преступности несовершеннолетних значительно от-
личается от преступности взрослых, в силу возрастных ограниче-
ний. Одновременно с этим, необходимо отметить, что несовершен-
нолетние все более активно осваивают такие виды преступной 
деятельности, которые ранее были присущи только взрослым лицам: 
захват заложников, разбойные нападения, вымогательство, торго-
влю оружием и наркотиками, содержание притонов и сутенерство, 
компьютерные преступления [2, с. 285]. 

Говоря о причинах и условиях преступности, то они по своему 
происхождению социальны. Преступления несовершеннолетних, в 
отношении которых возможно применение принудительных мер во-
спитательного воздействия, – это умышленное волевое действие 
лица, вызванное обстоятельствами в сфере его сознания.  

Причины совершения преступлений несовершеннолетними, для 
которых возможно применение принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, в основном скрыты в самой личности, определя-
ются ее социально-психологическими качествами и свойствами, в 
т. ч. культурой, нравственностью и правосознанием. 

По этому поводу, в частности, отмечается, что причиной престу-
пности (и преступления) служит субъективный фактор – дефекты пси-
хологии индивидуумов, социальных общностей. Социальные фак-
торы, обусловливающие формирование криминогенной психологии, 
выступают как условие преступности, а не как ее причина [3, с. 12]. 
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Непосредственно на совершение несовершеннолетними престу-
плений косвенно влияют экономические факторы, в отношении ко-
торых возможно применение принудительных мер воспитательного 
воздействия. Они характеризуют их уровень жизни, отражают соци-
альные гарантии и возможность нормального развития и жизнедея-
тельности. 

Социальные факторы рассматриваются нами как происходящие 
в обществе негативные явления, порождающие совершение престу-
плений несовершеннолетними, для которых возможно применение 
принудительных мер воспитательного воздействия.  

Следует отметить, что характеристика лиц, к которым применя-
ются принудительные меры воспитательного воздействия, является 
одним из важнейших элементов предмета криминологии. Неслу-
чайно с появлением книги Ч. Ломброзо «Преступный человек» в 
криминологии произошел определенный сдвиг центра тяжести в 
оценке преступления к субъекту, его совершившему. 

По мнению В. Н. Кудрявцева: «личность правонарушителя с его 
сознанием и волей – то центральное звено, которое связывает при-
чину и следствие. Здесь созревает решение совершить преступле-
ние, которое потом осуществляется» [4, с. 10]. В самом общем виде 
личность представляет собой «человека как субъекта отношений и 
сознательной деятельности» [5, с. 729]. 

Личность несовершеннолетнего правонарушителя, к которому 
были применены принудительные меры воспитательного воз-
действия, является социально-правовым понятием. 

Принудительные меры воспитательного воздействия могут быть 
применены к лицу, имеющему признаки субъекта преступления 
(вменяемость и возраст уголовной ответственности), вина которого 
доказана в установленном законом порядке. 

Криминологическая характеристика данной категории лиц рас-
сматривается как система признаков, которые в совокупности харак-
теризуют человека, совершившего преступление небольшой или сре-
дней тяжести, включая различные стороны его жизни, прямо или 
косвенно определяющие его антиобщественное поведение. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия 
в качестве профилактики правонарушений предполагает перевоспи-
тание несовершеннолетних через формирование моральных качеств 
и нравственных взглядов, правовое воспитание, разъяснение смысла 
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и цели законов, привитие уважения к закону, государству, правоох-
ранительным органам, моральные и этические основы, развитие 
привычки соблюдать закон, воспитание убеждения в необходимости 
и целесообразности следовать верховенству закона. 

В основе применения принудительных мер воспитательного во-
здействия лежат основные принципы, характерные для предупреж-
дения преступности в целом. 

Превентивная роль принудительных мер воспитательного воз-
действия усиливается, если они оказывают последовательное и пос-
тоянное профилактическое воздействие на несовершеннолетних. 

Однако в законодательстве существуют определенные пробелы, 
касающиеся осуществления контрольных функций при назначении 
той или иной принудительной меры воспитательного воздействия за 
поведением несовершеннолетних. 

Так, несмотря на работу, проводимую подразделениями органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних и комиссией по делам 
несовершеннолетних, связанных с организацией мер индивидуальной 
профилактики в отношении подростков, освобожденных судом от на-
казания с применением принудительных мер воспитательного воз-
действия, закрепленных в Законе Республики Казахстан «О профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 
детской безнадзорности и беспризорности» (далее – Закон), конкрет-
ная регламентация специализированного органа, наделенного обязан-
ностью осуществлять контроль за исполнением принудительных мер 
воспитательного воздействия, ни в Уголовном кодексе Республики 
Казахстан (далее – УК РК), ни в Уголовно-исполнительном кодексе 
Республики Казахстан (далее – УИК РК) не отражена. 

Кроме того, в соответствии с п. 12 ст. 19 вышеназванного Закона, 
меры индивидуальной профилактики проводятся в отношении несо-
вершеннолетних, осужденных за совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с при-
менением принудительных мер воспитательного воздействия [6]. 

Меры, принимаемые по приговору суда, как указано в Законе, 
являются мерами индивидуальной профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. 

Вместе с тем, следует отметить, что согласно ст. 84 УК РК несо-
вершеннолетнему могут быть назначены судом следующие прину-
дительные меры воспитательного воздействия: 

– предупреждение; 
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– передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа; 

– возложение обязанности загладить причиненный вред; 
– ограничение досуга и установление особых требований к по-

ведению несовершеннолетнего; 
– помещение в организацию образования с особым режимом со-

держания; 
– возложение обязательства принести извинения потерпевшему; 
– установление пробационного контроля [7]. 
Таким образом, судом могут применяться определенные ограни-

чения и требования, назначаемые на несовершеннолетнего правона-
рушителя, содержание и сроки которых также определены в УК РК. 

Одновременно с этим, в Законе регламентация вышеизложен-
ного перечня принудительных мер воспитательного воздействия от-
сутствует. 

Более того, необходимо также отметить, что организация, порядок 
и исполнение принудительных мер воспитательного воздействия ни в 
названном Законе, ни в УК РК, ни в УИК РК не предусмотрена, что, на 
наш взгляд, является существенным недостатком при применении дан-
ных мер с последующей профилактической направленностью. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым в зако-
нодательном порядке четко определить подразделения органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних и комиссию по делам 
несовершеннолетних как специализирующиеся государственные 
органы по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них и непосредственно осуществляющие надзор за их поведением в 
рамках применения мер воспитательного воздействия, а также пос-
ледовательную организацию и исполнение данных мер. 

Список использованных источников 
1. Ли А. Н. Проблемы предупреждения преступности учащихся общеобра-

зовательных школ Республики Казахстан. Алматы: Норма-К, 2003. 156 с. 
2. Ювенология: учебник / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. О. Дулат-

бекова. Алматы: Жеті жарғы. 424 с. 
3. Могилевский А. Л. Истоки правонарушения. Социально-психологиче-

ский аспект / под ред. Б. С. Сарыева. Ашхабад: Ылым, 1987. 246 c. 
4. Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. О структуре индивидуаль-

ного преступного поведения. Москва: Юрид. лит., 1968. 176 c. 
5. Советский энциклопедический словарь / под. ред. A. M. Прохорова. 4-е 

изд. Москва: Сов. энциклопедия, 1988. 1600 с. 



155 

6. О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и преду-
преждении детской безнадзорности и беспризорности: Закон Республики Казах-
стан от 9 июля 2004 г. № 591-II (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 07.07.2020 г.). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1049318 (дата 
обращения: 12.03.2021). 

7. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.). URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=5;-106 (дата обращения: 
12.03.2021). 

Куц Віталій Миколайович, 
кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України,  

професор кафедри кримінального права та процесу  
Київського університету права  

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУТНІСТЬ ЗЛОЧИННОСТІ  
ТА ПРОТИДІЮ ЇЇ ВИЯВАМ  

У вітчизняній кримінології переважають визначення злочинності 
чисто статистичного характеру, що не розкривають сутності та змісту 
цього складного соціального явища й тому не здатні зумовити адеква-
тне розуміння механізму протидії його виявам. Лише останнім часом 
з’являються  сутнісно-змістовні визначення вказаного феномена, зок-
рема пропонується  виходити з того, що злочинність – це зумовлені вну-
трішніми й зовнішніми детермінантами людська схильність до вчи-
нення кримінальних правопорушень та вияви цієї схильності у виді 
таких правопорушень, що піддаються кількісно-якісній інтерпретації. 

З такого визначення випливає, що зміст злочинності утворюють: 
її детермінанти (причини й умови); схильність до кримінальних пра-
вопорушень (відповідний психологічний стан людей); вчинені кри-
мінальні правопорушення (злочини та кримінальні проступки). 

Як негативне соціальне явище, злочинність є сегментом субкуль-
тури, що разом з культурною складовою суспільства характеризують 
його життєдіяльність. Зазначений сегмент є довічним супутником 
цивілізаційного поступу, тому здолати злочинність неможливо, її 
слід стримувати в соціально допустимих межах. Стримування де-
структивного впливу злочинності на соціум досягається за рахунок 
розширення культурної сфери людського співіснування, зокрема й 
функціонування системи захисту правопорядку, що забезпечує від-
повідне звуження сфери субкультури разом з її злочинним сегмен-
том. Отже, культурна сфера життєдіяльності суспільства фактично 
протистоїть деструктивному впливу на себе з боку злочинності за 
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допомогою широкого арсеналу заходів та засобів впливу на 
останню. Їх систему цілком допустимо називати протидією злочин-
ності, оскільки зазначений термін більш адекватно відображає від-
повідне явище, ніж терміни «боротьба», «викорінення», «зни-
щення», «контроль» тощо. 

Протидія злочинності – це теорія і практика специфічної соці-
ально-управлінської діяльності та суспільно-державних і приватних 
ініціатив, а також кримінально-юстиційних зусиль, спрямованих на 
перешкоджання вчиненню кримінальних правопорушень та реагу-
вання на їх вчинення.  

Вказане розуміння протидії злочинності, по-перше, орієнтує на 
те, що її зміст утворюють три складові: запобігання кримінальним 
правопорушенням та реагування на їх вчинення; по-друге, демонст-
рує свою зумовленість визначенням самої злочинності, адже запобі-
гання кримінальним правопорушенням спрямовується на дві перші 
складові злочинності (причини і умови кримінальних правопору-
шень та схильність до їх вчинення), а реагування на їх вчинення – на 
третю її складову (вчинення таких правопорушень). 

Взяті окремо запобігання злочинності та реагування на її вияви 
також є складними соціально-правовими явищами, що мають власні 
змісти, усталене уявлення щодо яких відсутнє через відсутність до-
вершеної теорії протидії злочинності. Кожний з дослідників цієї про-
блеми пропонує своє бачення запобігання і навіть назву цього на-
пряму протидії злочинності та оперує відповідною термінологією. 
Схожа ситуація склалась і щодо реагування на кримінальні правопо-
рушення. Стає зрозумілим, що узгоджене уявлення  щодо сутності й 
змісту злочинності та протидії її виявам можливо напрацювати в ра-
мках єдиної теорії протидії злочинності, якої потребує суспільство, 
адже традиційна кримінологія з цим завданням не справляється. Але 
навряд чи розробка такої теорії розпочнеться найближчим часом. Без 
відповідного політико-управлінського рішення та його фінансового 
забезпечення подібні акції в нас не розпочинаються. Індивідуальна 
ініціатива в цьому напрямі також маловірогідна через надзвичайну 
складність завдання. Але перші «паростки» майбутньої самостійної 
теорії протидії злочинності вже з’являються.  

Щодо назви першого напряму протидії злочинності консолідо-
ваної думки в кримінології не існує. Переважно використовуються 
терміни: «попередження», «профілактика», «відвернення» тощо. З 
ухваленням чинного Закону України «Про запобігання корупції» 
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дискусію на цю тему слід припинити. Вибір законодавцем терміна 
«запобігання» для визначення цього напряму протидії корупції, а 
вона переважно носить злочинний характер, доцільно вважати офі-
ційним результатом фахової домовленості, відображеним у назві за-
кону, що одержав позитивну міжнародну оцінку. 

Запобігання слід розуміти як діяльність, що перешкоджає вчи-
ненню кримінальних правопорушень, не допускає їх вчинення. До-
сягається такий результат здійсненням профілактики, тобто заходів, 
що запобігають, відвертають їх вчинення, попередження, тобто зас-
тереження відповідних осіб щодо нераціональності таких правопо-
рушень, припинення розпочатих правопорушень, тобто змушування 
перестати їх вчиняти. 

Таким чином, поняттям «запобігання» охоплюється сукупність 
трьох названих засобів, перший з яких, профілактика, спрямову-
ється на першу складову злочинності  причини й умови вчинення 
кримінального правопорушення; другий, попередження, націлений 
на другу складову злочинності  схильність людей до вчинення кри-
мінальних правопорушень; третій, припинення, блокує створення 
умов для вчинення правопорушення, тобто готування до його вчи-
нення (ст. 14 КК України). Але саме запобігання, як комплекс назва-
них вище засобів, є складовою більш широкого явища і відповідного 
поняття «протидія злочинності». 

Другий напрям протидії злочинності, реагування на вчинення 
кримінальних правопорушень, також характеризується складністю 
свого змісту. На прикладі реагування у формі кримінальної відпові-
дальності зміст такого реагування можливо уявити як послідовне 
здійснення таких заходів: притягнення особи до кримінальної відпо-
відальності; покладання на неї кримінальної відповідальності; реалі-
зація такої відповідальності. При цьому важливо підкреслити недо-
речність ототожнення всього механізму реагування на вчинення 
кримінального правопорушення з першим елементом цього механі-
зму (притягнення до відповідальності), що має місце в теорії і, осо-
бливо, на практиці. Притягти до відповідальності ще не означає за-
стосувати її. Для цього необхідно покласти відповідальність на 
особу обвинувальним вироком суду, а потім реалізувати її перева-
жно  зусиллями системи виконання покарань, основу якої становить 
пенітенціарна служба. Тільки після цього можна стверджувати, що 
кримінальну відповідальність застосовано. 
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Протидія виявам злочинності (запобігання та реагування) відбу-
вається на різних рівнях життєдіяльності суспільства. За таким крите-
рієм поділу, як інституціонально-функціональний статус суб’єкта 
протидії злочинності, можливо виокремити: загальносоціальний; 
спеціально-кримінологічний та кримінально-юстиційний рівні, а, від-
повідно, й види протидії злочинності. 

Загальносоціальна протидія злочинності – це ефективне правомір-
не функціонування всіх інституцій суспільства та його членів, а також 
держави, що спеціально не спрямовується на протидію злочинності, 
але опосередковано впливає на фактори її існування та відтворення, в 
результаті чого мінімізується кількість кримінальних правопорушень. 
У протидії злочинності на зазначеному рівні як суб’єкт бере участь не 
все суспільство, а лише його легальні інституції та соціономні особи-
стості (законослухняні громадяни). Соціальні інституції, що функціо-
нують протиправно, та соціопатичні особистості, хоча і є складовою 
суспільства, знаходяться «по інший бік барикади». 

Спеціально-кримінологічна протидія злочинності  це система 
кримінологічних та організаційно-правових заходів, безпосередньо 
спрямованих на протидію злочинності, що переважно здійснюються 
спеціально уповноваженими органами. Прикладом є широко розго-
рнута в країні антикорупційна активність на основі рамкового За-
кону України «Про запобігання корупції». 

Сутність кримінально-юстиційної протидії злочинності полягає 
в протидії кримінальним правопорушенням зусиллями винятково 
органів кримінальної юстиції в межах процесуальної форми. При 
цьому такі органи можуть застосовувати запобіжні засоби проти по-
тенційних злочинних виявів і до вчинення кримінального правопо-
рушення, наприклад, здійснюючи правову пропаганду, проводячи 
профілактичні бесіди з особами, схильними до правопорушень, 
тощо. Але така діяльність належить до спеціально-кримінологічної, 
а не до кримінально-юстиційної. 

Для названих вище перших двох рівнів протидії злочинності її 
головним напрямом є запобігання, чого не скажеш про третій його 
рівень  кримінально-юстиційний, для якого пріоритетним напря-
мом діяльності, навпаки, виступає реагування на кримінальні право-
порушення. Саме воно (реагування) становить зміст і є метою діяль-
ності органів кримінальної юстиції. 

Таким чином, сутність злочинності полягає в психологічно й соці-
ально зумовленій схильності людей до вчинення кримінальних право-
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порушень та їх фактичному вчиненні, що зумовлює необхідність про-
тидії виявам злочинності у виді трьохрівневого (загальносоціальне; 
спеціально-кримінологічне; кримінально-юстиційне) запобігання кри-
мінальним правопорушенням та реагування на їх вчинення. 

Лапкін Андрій Васильович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судоустрою  

та прокурорської діяльності Національного юридичного  
університету імені Ярослава Мудрого 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРАВ СВІДКІВ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Одним із завдань кримінального провадження, передбачених 
ст. 2 КПК України, є охорона прав, свобод та законних інтересів уча-
сників кримінального провадження. До числа учасників криміналь-
ного провадження п. 25 ст. 3 КПК України віднесено свідків. Таким 
чином, прокурор, як центральний суб’єкт кримінального прова-
дження, який спрямовує його хід і розвиток, несе відповідальність 
за забезпечення прав і законних інтересів свідків. Водночас ці пи-
тання досі не отримали належного висвітлення у науковій юридич-
ній літературі, що визначає актуальність обраної теми. 

Варто звернути увагу, що міжнародні стандарти регламентують 
захист прав свідків у кримінальному провадженні в одному контексті 
із забезпеченням прав потерпілого. Це зумовлено як тим, що в деяких 
державах потерпілі не мають самостійного процесуального статусу й 
беруть участь у кримінальному провадженні як свідки, так і важливі-
стю захисту прав останніх з боку прокурора. Зокрема, згідно із п. 32 
Рекомендації R (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи про роль 
публічного обвинувачення в системі кримінального правосуддя від 
06.10.2000, публічні обвинувачі повинні враховувати інтереси свідків, 
особливо вживати заходів до охорони їх життя, безпеки та особистої 
недоторканності, або забезпечувати прийняття таких заходів [1]. Від-
повідно до Висновку Консультативної ради європейських прокурорів 
№ 12 (2017) «Про роль прокурорів щодо прав потерпілих та свідків в 
кримінальному процесі», прокурори повинні ставитися до свідків ша-
нобливо, неупереджено і без будь-якої дискримінації, з належним ура-
хуванням особистих обставин цих осіб, належним чином враховувати 
законні інтереси свідків, забезпечувати їх процесуальні права, в т. ч. 
право на інформацію і, в разі необхідності, право на отримання пра-
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вової допомоги та компенсації (п. п. 22-25). Окрема увага приділя-
ється забезпеченню прокурорами захисту свідків, зокрема наданню їм 
особливих засобів захисту до, під час і після дачі ними показань, щоб 
реагувати на можливі занепокоєння, які вони можуть мати щодо свого 
життя, здоров’я і майна або життя, здоров’я і майна членів їх сімей; 
для цього прокурори повинні мати можливість застосовувати спеціаль-
ні захисні заходи залежно від обставин кримінальної справи і ступеня, 
в якій на карту поставлені життя, здоров’я і майно потерпілих / свідків 
або членів їх сімей (п. п. 30-31) [2]. Таким чином, діяльність проку-
рора щодо захисту прав та інтересів свідків має деякі спільні риси із 
забезпеченням прав потерпілих, проблематика якого розглядалася у 
попередніх наших публікаціях [3]. 

Свідком, відповідно до ч. 1 ст. 65 КПК України, є фізична особа, 
якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають дока-
зуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для да-
вання показань. Отже, процесуальне значення свідка пов’язується 
законодавцем із використанням його показань як джерела інформа-
ції, яка має доказове значення у кримінальному процесі. Зважаючи 
на це, в науковій юридичній літературі переважає погляд на свідка 
як на особу, яка не має особистого інтересу під час кримінального 
провадження, а також зацікавленості в результатах вирішення 
справи, і яка лише повинна давати правдиві показання [4, c. 62]. На 
практиці це зумовлює зневажливе поводження зі свідками, ігнору-
вання їхніх потреб та інтересів, використання винятково як джерел 
доказової інформації, тобто ставлення до них як до об’єктів, а не 
суб’єктів, кримінальних процесуальних правовідносин. 

Разом з тим участь у кримінальному провадженні як свідка перед-
бачає для особи низку незручностей та небезпек, починаючи від 
обов’язку з’являтися за викликом та закінчуючи загрозою бути при-
тягнутим до кримінальної відповідальності, а також помсти з боку 
винного. Внаслідок цього особи, яким відома інформація, що стосу-
ється кримінального правопорушення, намагаються приховати її від 
органів правопорядку, щоб уникнути залучення як свідків. Також є 
поширеною практика, коли свідок змінює показання, розголошує дані 
досудового розслідування, дає завідомо неправдиві показання та ін. 

У цих умовах в інтересах ефективності кримінального прова-
дження прокурор має вживати належних заходів до захисту прав і за-
конних інтересів свідків у кримінальному провадженні. У діяльності 
прокурора щодо забезпечення прав і законних інтересів свідків можна 
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виокремити декілька складових. Передусім, це встановлення законно-
сті й обґрунтованості залучення особи до кримінального провадження 
як свідка. Законність такого залучення полягає у відсутності передба-
чених частинами 2 та 4 ст. 65 КПК України обмежень щодо допиту 
особи як свідка, а обґрунтованість – у встановленні того факту, що 
відповідній особі відомі або можуть бути відомі обставини, що підля-
гають доказуванню під час кримінального провадження. 

Іншим аспектом відповідної діяльності прокурора є захист прав 
свідків. Права свідка передбачені у ч. 1 ст. 66 КПК України, а саме: 
1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він 
допитується; 2) користуватися під час давання показань та участі у 
проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адво-
ката; 3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів 
та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обви-
нувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його 
сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відо-
мостей, які не підлягають розголошенню; 4) давати показання рід-
ною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися до-
помогою перекладача; 5) користуватися нотатками і документами 
під час давання показань у тих випадках, коли показання стосуються 
будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати 
в пам’яті; 6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для 
давання показань; 7) ознайомлюватися з протоколом допиту та зая-
вляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і заува-
жень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження; 
8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, перед-
бачених законом; 9) заявляти відвід перекладачу. Відповідні права 
мають бути роз’яснені свідку, а також забезпечені під час всієї його 
участі у кримінальному провадженні.  

Поряд із реалізацією прав свідка, передбачених у ч. 1 ст. 66 КПК 
України, прокурор має забезпечити урахування його потреб та інте-
ресів. Так, на думку О. П. Кучинської, процесуальні інтереси свідка 
можуть виражатися у прагненні якомога суворішого дотримання по-
рядку проведення допиту чи іншої процесуальної дії за участю 
свідка, застосування передбачених законом заходів безпеки за наяв-
ності відповідних підстав [5, c. 299]. Поряд з цим прокурор має за-
безпечити ввічливе ставлення до свідка, мінімізувати його часові та 
інші витрати на участь у кримінальному провадженні, не допускати 
психологічного чи іншого тиску чи насильства щодо свідка тощо. 
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Поряд із забезпеченням прав та законних інтересів свідка проку-
рор має забезпечити реалізацію його процесуальних обов’язків, які 
передбачені ч. 2 ст. 66 КПК України, а саме: 1) прибути за викликом 
до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 2) давати правдиві по-
казання під час досудового розслідування та судового розгляду; 3) не 
розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які 
безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та проце-
суальних дій, що здійснюються під час нього, і які стали відомі свідку 
у зв’язку з виконанням його обов’язків. Прокурор має подбати про 
створення передумов для належного виконання свідком цих обов’яз-
ків, якими, з одного боку, є неухильне дотримання прав свідка, а з ін-
шого – вжиття відповідних організаційних та процесуальних заходів 
до сприяння реалізації цих обов’язків, зокрема завчасний виклик 
свідка, узгодження з ним зручного для нього часу і місця проведення 
допиту, забезпечення його безпеки, попередження впливу на нього з 
боку підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб тощо. 

За невиконання цих обов’язків свідок підлягає відповідальності. 
Відповідно до ст. 67 КПК України, за завідомо неправдиві показання 
слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду або за відмову від да-
вання показань свідок несе кримінальну відповідальність. Також він 
несе відповідальність за злісне ухилення від явки до цих осіб. Ініці-
ювання притягнення свідка до юридичної відповідальності за вка-
зані порушення також є прерогативою прокурора. Разом з тим засто-
сування юридичної відповідальності є крайнім заходом впливу на 
свідка, який прокурор має використовувати лише у виняткових ви-
падках та за наявності встановлених законом підстав для цього. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що забезпечення прав і за-
конних інтересів свідка становить важливий напрям у взаємодії про-
курора з іншими учасниками кримінального провадження. У взаєми-
нах зі свідком прокурор має посідати конструктивну позицію, 
розглядаючи його як партнера в отриманні відомостей для з’ясування 
обставин кримінального провадження, ставитися до свідка з повагою 
і розумінням та вживати всіх залежних від нього заходів до захисту 
прав свідка та полегшення його участі у кримінальному процесі. 

Список використаних джерел 
1. The role of public prosecution in the criminal justice system: Recommendation 

Rec (2000) 19, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 6 
October 2000. URL: https://rm.coe.int/16804be55a (дата звернення: 21.02.2021). 

2. Про роль прокурорів щодо прав потерпілих та свідків в кримінальному 
процесі: Висновок Консультативної ради Європейських прокурорів № 12 (2017) 



163 

від 30.11.2017. URL: http://napu.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/Visnovok----12-
shhodo-zabezpechennya-prav-poterpilih-i-svidkiv.pdf (дата звернення: 21.02.2021). 

3. Лапкін А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів по-
терпілого у кримінальному судочинстві України: монографія. Харків: Право, 
2012. 264 с. 

4. Григорчук Є. В. Поняття процесуального інтересу та правової позиції 
свідка у кримінальному судочинстві України. Наука і правоохорона. 2013. №. 4. 
С. 59–64. 

5. Кучинська О. П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за но-
вим КПК України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх 
справ. 2013. № 1. С. 295–300.  

Макаренко Олександр Валерійович, 
слухач магістратури Академії Державної пенітенціарної служби; 

Чалаван Віктор Арисович, 
кандидат історичних наук, професор кафедри тактико-спеціальної  

підготовки Академії Державної пенітенціарної служби; 
Гуртовий Андрій Петрович, 

завідувач відділу криміналістичних видів досліджень  
Чернігівського НДЕКЦ МВС  

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЕЧ 
ЗАСУДЖЕНИХ З УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
Кримінологічні риси особи злочинця, який учинив злочин через 

втечу з місць позбавлення волі, формується в досить негативному 
середовищі засуджених, більшість з яких належить до категорії злі-
сних порушників; осіб, які позбавлені чинним законодавством пільг 
(умовно-дострокове звільнення тощо); раніше судимих, хронічних 
алкоголіків та наркоманів та ін. 

Омолодження якісного складу засуджених призводить до 
зміцнення живильного фундаменту злочинності в установах вико-
нання покарань через відсутність у засуджених життєвого досвіду, 
практичних навичок прийняття правильних рішень в екстремальних 
ситуаціях, високий рівень конфліктності, несформованість харак-
теру. Вчинення злочинів здебільшого особами, засудженими за 
тяжкі злочини, та рецидивістами свідчить про глибоку соціально-
правову занедбаність особи злочинця.  

Позбавлення законодавцем пільг для певної категорії засудже-
них призводить до негативного (неочікуваного) наслідку: розкрива-
ються так звані відомі в науці «перспективні лінії» останніх з 
рідними, близькими, укріплюється почуття депресії й апатії до 
соціальних цінностей та правових норм, що в кінцевому результаті 
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призводить до вчинення цими особами нових злочинів. Перебування 
серед осіб, які відбувають покарання й щодо яких була застосована 
екстрадиція, призводить до штучних конфліктів у середовищі засуд-
жених через невідповідність умов їх утримання з міжнародними 
стандартами, переліміт місць, погіршення житлової та інших норм 
забезпечення для засуджених [1, с. 233]. 

Вивчення статистичних даних та аналіз практики роботи опера-
тивних підрозділів у місцях позбавлення волі засвідчує, що перебу-
вання поза належною науковою увагою цієї проблематики є без-
підставним. У теорії оперативно-розшукової діяльності нині 
сформульовано концепції протидії окремим формам злочинності, 
тим часом системна та узгоджена концепція оперативно-розшукової 
протидії злочинності в місцях позбавлення волі відсутня [2, c. 325]. 

Також проблемним є питання правового та організаційного ха-
рактеру щодо впровадження проведення такої негласної слідчої 
(розшукової) дії (далі – НСРД), як «установлення місцезнаходження 
радіоелектронного засобу» під час досудового розслідування кри-
мінальних проваджень по злочинах, передбачених ст. 393 Кри-
мінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-
під варти» [3]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК Украї-
ни) [4] дає визначення негласних слідчих (розшукових) дій як різновиду 
слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення 
яких не підлягають розголошенню та проводяться у разі, якщо відомо-
сті про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати іншим 
способом. Такі дії передбачено застосовувати у разі неможливості 
отримання інших даних про місце перебування підозрюваного в особ-
ливо тяжких злочинах, до яких у тому числі відноситься і втеча з місць 
відбування покарання чи попереднього ув’язнення. 

Законодавцем передбачено негласні слідчі (розшукові) дії, які 
проводяться незалежно від тяжкості злочину, а саме: – зняття інфо-
рмації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ 
до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем 
чи не пов’язаний із подоланням системи логічного захисту (ч. 2 ст. 
264 КПК України [4]), полягає в одержанні інформації з електронних 
інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, в тому 
числі із застосуванням технічного обладнання; – установлення міс-
цезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України) по-
лягає в застосуванні технічного обладнання для локалізації місце-
знаходження радіоелектронного засобу, в тому числі мобільного 
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терміналу, систем зв’язку та інших радіовипромінювальних при-
строїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) 
зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в 
результаті його проведення можна встановити обставини, які мають 
значення для кримінального провадження [4]. 

Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 268 (уста-
новлення місцезнаходження радіоелектронного засобу), 269 (спо-
стереження за особою, річчю або місцем), у виняткових невідклад-
них випадках, визначених статтею 250 КПК України, дозволяється 
проводити до постановлення ухвали слідчого судді [5, c. 300]. 

На підставі КПК України проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій та використання їх результатів у кримінально-процесу-
альному доказуванні регламентовано Інструкцією про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 
результатів у кримінальному провадженні, затвердженою спільним 
наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, СБ 
України, Міністерством фінансів України, Адміністрацією ДПС 
України та Міністерством юстиції України від 16 листопада 2012 р. 
№ 114/1042/516/1199/936/1681/51, в якій детально зазначено 
підстави та порядок отримання дозволу на проведення НСРД, ор-
ганізацію проведення НСРД, фіксацію результатів НСРД і до-
слідження інформації та інші правові аспекти проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій [5, c. 300]. 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу є не-
гласною слідчою (розшуковою) дією, яка полягає в застосуванні тех-
нічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного 
засобу, в тому числі мобільного терміналу систем зв’язку та інших 
радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах опера-
торів рухомого (мобільного) зв’язку, без розкриття змісту повідом-
лень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна 
встановити обставини, які мають значення для кримінального про-
вадження. 

На жаль, чинним законодавством передбачено проведення неглас-
ної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді 
(ст. 250 КПК України) у виняткових невідкладних випадках, пов’яза-
них із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого 
або особливо тяжкого злочину (ст. 12 ч. ч. 4, 5: тяжким злочином є зло-
чин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не 
більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років, а особ-
ливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне пока-
рання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 
десять років або довічного позбавлення волі) [5, c. 300]. 

Тому часто під час розслідування втеч з-під варти чи установ по-
карання без наявності інших обставин, які є обтяжуючими, слідчий 
суддя рідко надає дозвіл на здійснення негласних слідчих розшуко-
вих дій, вважаючи, що пошук підозрюваного може бути виконано 
силами оперативних підрозділів і без виконання таких дій. 

Гуманізація кримінально-виконавчого законодавства та усклад-
нення соціально-економічної ситуації в державі актуалізують й інші 
форми співпраці між оперативними підрозділами вказаних відомств, 
які ще не знайшли достатнього наукового обґрунтування, зокрема: 

– під час реалізації засудженими такого нового інституту як тю-
ремні відпустки, оскільки фактично відповідальність за їхню по-
ведінку і недопущення вчинення злочинів поза виправною колонією 
несуть відповідні територіальні оперативні підрозділи; 

– передачі наявної оперативної інформації оперативним 
підрозділам кримінально-виконавчої установи після прибуття засуд-
женого до відбування покарання; 

– передачі оперативної інформації територіальним оперативним 
підрозділам після звільнення засудженого, особливо якщо останній 
не став на шлях виправлення і планує продовжувати злочинну діяль-
ність після звільнення; 

– планування спільних дій у разі виникнення надзвичайних си-
туацій у населених пунктах чи на територіях розташування виправ-
них установ тощо [2, c. 330]. 

Таким чином, на жаль, дійсно на сьогодні існує низка проблем-
них моментів у розслідуванні втеч з установ виконання покарань, а 
також наявна потреба у профілактиці таких втеч чи мінімізації їх 
наслідків шляхом проведення оперативної роботи в установах вико-
нання покарань щодо виявлення планування втеч. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ МЕДИЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ  
ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Розділ ІІ Кримінального кодексу України (надалі КК України) 
присвячений кримінальним правопорушенням проти життя та здо-
ров’я особи. У цьому розділі особливе місце посідають кримінальні 
правопорушення, вчинені медичними працівниками під час вико-
нання професійних обов’язків, юридичні склади яких передбачені 
статтями 131, 132, 134, 139–145 КК України [1]. 

Юридичний склад кримінального правопорушення – це єдина юри-
дична конструкція в кримінальному праві. За допомогою юридичних 
конструкцій у Загальній частині КК України фіксуються (моделю-
ються), наприклад, обставини, що виключають протиправність діяння, 
окремі види звільнення від кримінальної відповідальності та пока-
рання. Зрозуміло, що кожна юридична конструкція має свої характерні 
особливості. Щодо юридичного складу кримінального правопору-
шення – його особливості зумовлені, з одного боку, тими функціями, 
які він виконує в механізмі кримінально-правового регулювання, а з ін-
шого – специфікою юридичної конструкції як окремого, порівняно са-
мостійного засобу вираження волі законодавця в кримінальному праві. 
В загальному вигляді ці особливості зводяться до такого:  

1. Юридичний склад кримінального правопорушення – різновид 
юридичної конструкції в кримінальному праві, за допомогою якого 
законодавець фіксує (моделює) певний тип суспільно небезпечної по-
ведінки як кримінальне правопорушення певного виду [3, с. 11]. 
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Тобто шляхом створення юридичного складу кримінального правопо-
рушення законодавець оголошує певну поведінку особи протиправ-
ною, «перетворює» певний тип суспільно небезпечної поведінки на 
кримінальне правопорушення певного виду.  

2. Юридичний склад кримінального правопорушення не зво-
диться до опису в кримінальному законі характерних ознак лише по-
ведінки особи; ця конструкція відтворює (моделює) в криміналь-
ному праві поєднання певної поведінки з іншими обставинами 
(юридичними фактами), і тільки таке поєднання надає цій поведінці 
характеру кримінального правопорушення певного виду. Ось чому 
треба бачити неточність або принаймні умовність тих визначень 
юридичного складу кримінального правопорушення, які розкрива-
ють його як «сукупність встановлених законом об’єктивних і 
суб’єктивних ознак, що характеризують суспільне небезпечне ді-
яння як конкретне кримінальне правопорушення». 

Визначившись з поняттям «юридичного складу кримінального 
правопорушення», можна перейти до розкриття питання складу кри-
мінальних правопорушень, вчинених медичними працівниками, які 
передбачені статтями 131, 132, 134, 139–145 Особливої частини КК 
України. Так об’єктивна сторона кримінальних правопорушень, що 
вчиняються медичним або фармацевтичним працівником у сфері 
професійної діяльності, зокрема, характеризується такими ознаками: 

– суспільно небезпечне діяння, яке виражається в дії або бездіяль-
ності; – суспільно небезпечні наслідки; 

– причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням (дією 
або бездіяльністю) й суспільно небезпечними наслідками; 

– об’єктивні обставини, з якими пов’язане діяння (місце, час, об-
становка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення кримінального право-
порушення) [3, с. 95].  

Ознаки об’єктивної сторони складу кримінального правопору-
шення залежно від диспозицій статей Особливої частини КК України 
можна поділити на обов’язкові та факультативні [2, с. 286]. Залежно 
від того, обов’язковими чи факультативними (необов’язковими) озна-
ками об’єктивної сторони є суспільно небезпечні наслідки (залежать 
від конструкції складу кримінального правопорушення), кримінальні 
правопорушення поділяються на правопорушення з формальним 
складом і з матеріальним складом. Під поняттям «кримінальні право-
порушення з матеріальним складом» необхідно розуміти такі кримі-
нальні правопорушення, для об’єктивної сторони яких диспозиція 
статті КК України вимагає встановлення не тільки діяння (дії або без-
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діяльності), але й обов’язкового настання суспільно небезпечних нас-
лідків [2, с. 287]. Серед досліджуваних діянь до кримінальних право-
порушень із матеріальним складом можна віднести кримінальні пра-
вопорушення, передбачені ст. 131, ч. 2 ст. 134, ч. 2 ст. 139, ст. 140, 
ст. 141, ст. 142, ст. 145 КК, а до кримінальних правопорушень із фор-
мальним складом –передбачені ст. 132, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 139, ст. 143, 
ст. 144 КК України. 

Кримінальні правопорушення, вчинені медичними працівни-
ками під час виконання професійних обов’язків, можуть: посягати 
на права особи у сфері медичної діяльності винятково дією (статті 
131, 134, 142, ч. ч. 2–4 ст. 143 КК України), й такі, що можуть бути 
вчинені альтернативно дією чи бездіяльністю (статті 132, 145, 139, 
140, ч. 1 ст. 143 КК України) [2, с. 287].  

Варто звернути увагу на те, що об’єктивна сторона складу кри-
мінальних правопорушень має велике значення для правильної ква-
ліфікації конкретного кримінального правопорушення; відмежу-
вання одного кримінального правопорушення від іншого, а також 
від інших правопорушень, насамперед адміністративних; правиль-
ного визначення з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих об-
ставин, які виявляються під час дослідження саме цієї сторони, сту-
пеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, зрештою, 
постановлення справедливого вироку суду. 

Аналіз складу будь-якого кримінального правопорушення немо-
жливий без з’ясування змісту ознак суб’єктивної сторони. Їх встанов-
лення має надзвичайно важливе значення для правильної криміналь-
но-правової кваліфікації, призначення покарання, недопущення 
об’єктивного інкримінування, розмежування від суміжних складів 
кримінальних правопорушень та відмежування від інших правопору-
шень тощо. 

На відміну від об’єктивних ознак складу кримінального право-
порушення його суб’єктивні ознаки в диспозиціях багатьох «медич-
них» кримінальних правопорушень не відображені. Однак, на думку 
А. Н. Трайніна, замовчування в законі про форму вини не знімає пи-
тання про вину, а лише вимагає ретельного з’ясування думки зако-
нодавця щодо встановлення форми вини, необхідної для конкрет-
ного складу кримінального правопорушення [4, с. 111]. 

У теорії кримінального права виділяються ті випадки, коли у 
диспозиції статті не вказується на умисний характер дій винного, од-
нак інші ознаки складу кримінального правопорушення або харак-
тер дій винного наочно демонструє, що відповідне кримінальне пра-
вопорушення може бути вчинене з прямим умислом: 
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– якщо відповідний склад кримінального правопорушення є фор-
мальним. Інтелектуальна ознака умислу в цих правопорушеннях мі-
стить лише усвідомлення суспільно небезпечного характеру свого 
діяння, ставлення до наслідків тут не виникає та й не може виник-
нути. А вольова ознака умислу обмежується конкретною дією чи 
бездіяльністю. Склади кримінальних правопорушень, передбачені у 
ч. 4 ст. 130, ч. 1 ст. 134, ч. 1–5 ст. 143, ч. 1–3 ст. 144, ч. 1 ст. 151, ч. 1 
ст. 319 КК України, сформульовані як формальні, а тому можуть 
бути вчинені лише з прямим умислом [2, с. 289]; 

– якщо у диспозиції статті міститься вказівка на мету вчинення 
кримінального правопорушення. У диспозиціях ч. 2 ст. 143 КК Ук-
раїни (мета трансплантації), ч. 1 ст. 144 КК України (мета викорис-
тання її (людини) як донора) ця ознака складу кримінального право-
порушення передбачена. Тому відповідні кримінальні 
правопорушення можуть бути вчинені з прямим умислом [2, с. 289]; 

– якщо ознаки складу кримінального правопорушення описані за 
допомогою терміна «завідомо». Зазначимо, що він не є власне україн-
ським словом, а тому в понятійному апараті КК України доцільно ви-
користовувати український аналог слова «завідомо» – «зазнаки». У 
тлумачному словнику української мови слово «зазнаки» означає 
«свідомо, явно» [1, с. 289]. Про те, що завідомість свідчить про ная-
вність прямого умислу, зазначає більшість науковців, однак окремі 
з них це заперечують. 

У контексті аналізу суб’єктивної сторони професійних медичних 
правопорушень варто звернути увагу на проблему відповідальності за 
медичну помилку, яка привертала і привертає увагу як науковців, так 
і громадськості, викликає постійний резонанс серед населення. У ме-
дичній та юридичній літературі використовується два термінологіч-
них звороти – лікарська помилка та медична помилка. 

Важливою частиною складів кримінальних правопорушень, 
вчинених медичними працівниками, є «кваліфікуючі ознаки», так у 
теорії кримінального права під кваліфікуючими ознаками розуміють 
передбачені законом притаманні частині злочинів відповідного виду 
суттєві обставини, що відбивають типовий, значно змінений порів-
няно з основним складом злочину ступінь суспільної небезпечності 
вчиненого й особи винного. 

Так, кожна стаття, якою передбачене кримінальне правопору-
шення, вчинене медичним працівником під час виконання професій-
них обов’язків, має свої кваліфікуючі ознаки, серед яких: ст. 131 КК 
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України зараження двох або більше осіб, ст.134 КК України: неза-
конне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад здоров’я, 
безплідність або смерть потерпілої особи, примушування до стери-
лізації без добровільної згоди потерпілої особи, якщо це причинило 
смерть, чи інші тяжкі наслідки, ст. 139 КК України спричинення смерті 
або інших тяжких наслідків, ст.140 КК України спричинення тяжких 
наслідків неповнолітньому, ст. 142 КК України вчинення криміналь-
ного правопорушення щодо двох або більше осіб, неповнолітнього, 
шляхом примушування або обману, спричинення тривалого розладу 
здоров’я потерпілого, ст. 143 КК України вилучення у людини шля-
хом примушування чи обману її органів або тканин є вчинення його 
щодо особи, яка перебувала: в безпорадному стані, матеріальній чи 
іншій залежності від винного, ст. 144 КК України щодо неповноліт-
нього або особи, яка перебувала в безпорадному стані чи в матеріаль-
ній залежності від винного, вчинені за попередньою змовою групою 
осіб або з метою продажу [1]. 

Отже, кримінальна відповідальність є найбільш суворим видом 
юридичної відповідальності медичних та фармацевтичних працівників 
за правопорушення, що вчиняються ними під час здійснення професій-
ної діяльності. Щоб притягнути винних осіб до цього виду відповідаль-
ності, потрібна наявність складу кримінального правопорушення: 
об’єктивних та суб’єктивних ознак. Основною ознакою кримінального 
правопорушення є негативний вплив на здоров’я чи життя людини, що 
спричинив: довготривале та болісне лікування, розвиток важко виліко-
вних (невиліковних) хвороб, значне зниження працездатності чи розви-
ток стійкої інвалідності, смерть пацієнта. 
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ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 
ЯК ДІЄВИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 

В умовах сучасності ми можемо спостерігати стрімкий розвиток 
науки і техніки, зокрема широке розповсюдження засобів мобіль-
ного зв’язку, що дає більше можливостей для спілкування та пере-
дачі інформації. Зокрема, мобільні телефони, SIM-карти операторів 
мобільного зв’язку використовуються і у кримінальному середовищі 
під час вчинення кримінальних правопорушень, що тягне за собою 
необхідність удосконалення кримінально-процесуального законо-
давства для того, щоб органи досудового розслідування мали за-
конні підстави отримувати, досліджувати та використовувати як до-
кази відомості, які передаються за допомогою мобільного зв’язку. 

У Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК 
України) у главі 21 зазначено вичерпний перелік негласних (слідчих) 
розшукових дій, серед яких у ст. 263 передбачено зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж [1]. Цей вид НСРД дає 
змогу органам досудового розслідування якісно та ґрунтовно докуме-
нтувати вчинення тяжких й особливо тяжких суспільно небезпечних 
діянь. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж полягає у про-
веденні із застосуванням відповідних технічних засобів спостере-
ження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою 
та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, пе-
ретворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами 
зв’язку [1]. 

Проблематику проведення НСРД – зняття інформації з телеко-
мунікаційних мереж досліджувала значна кількість науковців, серед 
яких М. А. Самбор, В. Г. Уваров, В. М. Плахотіна, В. С. Бабкова.  

Аналізуючи власну практичну діяльність у слідчих підрозділах 
органів Національної поліції України, наявні достатні підстави ствер-
джувати, що НСРД за ст. 263 КПК України є досить ефективним ін-
струментарієм під час розслідування кримінальних правопорушень 
проти життя та здоров’я особи, проти власності, особливо якщо винні 
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особи не встановлені одразу або їх місцезнаходження не відоме і роз-
криття таких суспільно небезпечних діянь потребує тривалого часу. 
Також не менш доцільним є зняття інформації з телекомунікаційних 
мереж під час досудового розслідування кримінальних правопору-
шень проти громадської безпеки, зокрема незаконного поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, особливо 
якщо це стосується передачі чи збуту також предметів. 

Широко використовується вказаний вид НСРД і під час розсліду-
вання кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кри-
мінальних правопорушень проти життя та здоров’я населення, 
здебільшого це стосується суспільно небезпечних діянь, передбаче-
них у ст. 307 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [2]. 

Інформація, отримана в результаті проведення НСРД за ст. 263 
КПК України, дає можливість слідчому отримати відомості про вчи-
нення суспільно небезпечних діянь, інформацію про осіб, які можуть 
бути причетними до вчинення злочину, зв’язки таких осіб у криміналь-
ному середовищі. В разі, якщо НСРД проведені із дотриманням всіх ви-
мог чинного законодавства, отримані докази можуть мати суттєве, а в 
багатьох випадках ключове значення під час вирішення судом питання 
про визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопору-
шення, оскільки не рідко під час судового розгляду обвинувачені не ви-
знають своєї вини. Проте існує низка питань, які потребують ґрунтов-
ного вивчення та внесення змін до чинного кримінального 
процесуального законодавства, зокрема ідентифікація особи та телеко-
мунікаційного обладнання, SIM-картки оператора мобільного зв’язку. 

Досліджуючи наукові праці стосовно НСРД, варто звернути увагу 
на думку науковця М. А. Самбор, який вважає, що кримінальне про-
цесуальне законодавство надає право слідчому, прокурору чи за їх 
дорученням оперативним підрозділам проводити НСРД за ст. 263 
КПК України, але не визначено порядок співвідношення кінцевого 
обладнання з абонентом, оскільки користуватись мобільним термі-
налом або SIM-карткою може не лише фігурант, а будь-яка інша 
особа. Виходячи з цього можна стверджувати, що проведення цієї 
негласної слідчої (розшукової) дії співвідноситься не стільки з кон-
кретною особою, стосовно якої проводяться НСРД, скільки з кінце-
вим обладнанням. Також М. А. Самбор зазначає, що на сьогодні у 
слідчого, прокурора відсутні можливості надати слідчому судді під 



174 

час звернення з клопотанням про проведення НСРД унікальних відо-
мостей про ідентифікацію абонента та телекомунікаційного облад-
нання [3, с. 76–77]. 

Відомий науковець В. Г. Уваров висловлює та обґрунтовує думку 
про те, що дійсно на цей час неможливо повністю ідентифікувати 
особу та мобільний термінал. Способом усунення цієї проблематики 
дослідник вбачає у необхідності проведення експертизи матеріалів і 
засобів звукозапису. Але на сьогодні немає необхідних технічних 
умов для того, щоб експерти могли відповісти на запитання, які б мо-
гли дати підстави вважати, що дійсно конкретна особа користувалась 
мобільним терміналом. Оскільки будь-які сумніви тлумачаться на ко-
ристь обвинуваченого, то проведення таких експертиз на сьогодні 
лише нівелювало б значення доказів, отриманих у результаті прове-
дення негласної слідчої (розшукової) дії за ст. 264 КПК України , такі 
докази втрачали б належність та допустимість [4, с. 123–124]. 

Також пропонуємо розглянути позицію дослідниці В. М. Плахо-
тіної, яка також вважає, що для ідентифікації особи, стосовно якої 
проводиться НСРД та кінцевого обладнання, необхідно проводити 
фоноскопічну експертизу для ідентифікації людини за голосом, ото-
тожнення звукових апаратур і перевірки дійсності фонограми [5, 
с. 260–266].  

Бабкова В.С. також у своїй науковій роботі досліжувала актуальні 
проблеми проведення НСРД за ст. 263 КПК України. Розглянувши її 
публікацію, ми бачимо, що В. С. Бабкова так само розглядала необ-
хідність проведення фоноскопічних та інших необхідних експертиз з 
метою ідентифікації особи та мобільного терміналу, встановлення оз-
нак, які дозволяють унікально ідентифікувати абонента спостере-
ження. При цьому вона під час зняття інформації з телекомунікацій-
них мереж проводить ідентифікацію засобів зв’язку, а не самого 
абонента. Виходячи з цього отримані докази можуть бути визнані не-
допустимими. Тому для ідентифікації особи за параметрами голосу 
існує необхідність проведення фоноскопічної експертизи [6, с. 68–75]. 

Як висновок, можемо зазначити, що незважаючи на наявні недо-
ліки у чинному законодавстві, негласна слідча (розшукова) дія, пе-
редбачена ст. 263 КПК України, є досить ефективним способом для 
збирання доказів у різних категоріях кримінальних правопорушень. 
Проте на законодавчому рівні необхідно врахувати численні дослі-
дження науковців щодо проблеми ідентифікації особи, стосовно якої 
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провидиться НСРД та засобу зв’язку для того, щоб отримані докази 
беззаперечно відповідали вимогам належності та допустимості. 
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ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
На сьогодні в багатьох пенітенціарних установах в рамках пілот-

ного проєкту активно впроваджується інструмент оцінки ризиків 
вчинення повторного злочину. Запровадження методики оцінки ри-
зиків та потреб і ведення випадку було передбачено ще у Паспорті 
реформи Пенітенціарної системи та пробації 2018–2021 рр., затвер-
дженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
13.09.2017 р. № 654-р.  
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Метою статті є дослідження оцінки ризиків вчинення повторного 
кримінального правопорушення в аспекті кримінальної юстиції. 

Методика оцінки ризиків давно та ефективно застосовується в 
більшості країн світу, оскільки вона, по суті, передбачає майбутню 
поведінку засудженого і результат оцінки ризиків має серйозні нас-
лідки як для самого засудженого, так і для суспільства: для засудже-
ного оцінка вирішуватиме питання його свободи; для суспільства 
вона може визначати, чи потенційно небезпечній особі дозволять по-
вернутися назад у громаду.  

Оцінка ризиків це процес та результат аналізу впливу факторів 
ризику на ймовірність виникнення протиправної поведінки засудже-
ного, її можливих наслідків, визначення криміногенних потреб та за-
ходів щодо їх мінімізації. Кримінальну поведінку особи можна перед-
бачити. Сутність цієї методики і полягає в можливості «передбачити» 
кримінальну поведінку особи. На розвиток кримінальної поведінки 
впливають криміногенні фактори, які підсилюють один одного та збіль-
шують вірогідність вияву кримінальної поведінки. 

Відповідно до розроблених Міністерством юстиції України Мето-
дичних рекомендацій щодо проведення оцінки ризиків вчинення по-
вторного кримінального правопорушення засудженими до позбав-
лення волі на теперішній час в установах виконання покарань оцінка 
ризиків проводиться з метою надання практичної допомоги персоналу 
соціально-психологічної служби установ виконання покарань під час 
проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудже-
ними. Організація ефективної соціально-виховної роботи із засудже-
ними неможлива без належного попереднього вивчення їх особис-
тості, індивідуальних особливостей, проблем і потреб, зокрема 
врахування окремих соціально-кримінологічних, біологічних, психо-
логічних і морально світоглядних характеристик. Серед цих особли-
востей правопорушника є фактори, які визначають його девіантну по-
ведінку, а саме встановлюють рівень ризику вчинення повторного 
злочину (рецидиву). Методика оцінки ризиків визначає ймовірність 
вчинення повторного кримінального правопорушення під впливом 
факторів ризику. Факторами ризику є науково визначені та прийняті 
у світовій практиці характеристики засудженої особи та її життєдіяль-
ності, які найбільше впливають на ймовірність виникнення протипра-
вної поведінки. Фактори ризику поділяються на статичні фактори ри-
зику, пов’язані з історією кримінальних правопорушень засудженої 
особи, які неможливо змінити, та динамічні фактори ризику, пов’язані 
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із соціальними та психологічними характеристиками особистості цієї 
особи, які можливо змінити певними заходами впливу. 

Завданнями оцінки ризиків є: виявлення факторів, що спричи-
нили протиправну поведінку засудженої особи; виявлення потреб, 
задоволення яких сприятиме позитивним змінам; визначення цілей і 
заходів соціально-виховної роботи із засудженою особою з ураху-
ванням індивідуальних потреб, а також проведення моніторингу 
змін щодо виправлення поведінки цієї особи та визначення питань, 
які потребуватимуть вирішення в ході подальшої роботи із засудже-
ною особою після звільнення або переведення до іншої установи ви-
конання покарань. 

Оцінка ризиків проводиться шляхом заповнення відповідної фор-
ми стандартизованого інструменту, що застосовується для збору й 
аналізу повної інформації про особу засудженого з метою виявлення 
криміногенних факторів ризику, які обумовлюють протиправну пове-
дінку. Форма оцінки ризиків складається з чотирьох розділів: І розділ 
«Статичні фактори. Історія правопорушень», ІІ розділ «Динамічні фак-
тори», який складається з підрозділів: житло; освіта; робота; матеріаль-
не становище; мислення, емоції та поведінка; вживання алкоголю; 
вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх анало-
гів; стосунки у суспільстві; стосунки з рідними та близькими (роди-
ною); ставлення до правопорушення; характеристика під час оціню-
вального періоду відбування покарання; готовність до змін, ІІІ розділ 
«Підсумки», ІV розділ «Ризик шкоди життю та здоров’ю». Кожен фак-
тор ризику має декілька індикаторів, що дозволяють охарактеризу-
вати фактор ризику (статичні фактори) або визначити криміногенну 
потребу (динамічні фактори), а кожен індикатор має кількісну оцінку, 
виражену у балах. На підставі підрахованих балів за двома розділами 
(оцінка статичних факторів ризику та оцінка динамічних факторів ри-
зику) визначається ризик вчинення повторного кримінального право-
порушення та рівень втручання, який відповідно може бути: 0–104 ба-
лів: низький рівень ризику/ мінімальний рівень втручання; 105–292 
балів: середній рівень ризику/ середній рівень втручання; 293–419 ба-
лів: високий рівень ризику/ максимальний рівень втручання [3]. 

Заповнення форми проводять співробітники відділу соціально-
виховної та психологічної роботи із спецконтингентом на підставі 
інформації, отриманої: в результаті бесіди із засудженим, його роди-
чами; в результаті анкетування (розроблена спеціальна анкета для 
заповнення оцінки ризиків) тестування; шляхом вивчення особової 



178 

справи засудженого, а також інформації, отриманої від інших спів-
робітників установи. 

Перша оцінка ризиків має бути проведена в термін не пізніше 
30 днів з дати прибуття засудженого до установи, далі вона повинна 
проводитись кожні 6 місяців і результати оцінки заносяться до Ка-
рти періодичного проведення оцінки ризиків вчинення повторного 
кримінального правопорушення. Аналізуючи зазначену Карту піз-
ніше, можемо спостерігати рівень зміни ризиків, що свідчить про 
ступінь виправлення та позитивних змін, які відбуваються із засу-
дженим у процесі відбування покарання. Також оцінка ризиків має 
проводитись не пізніше ніж за 15 днів до розгляду засудженого на 
засіданні відповідної комісії установи виконання покарань питання 
по застосуванню ст. 101 КВК України; ст. 82, ст. 81–107 КК України. 

У зв’язку із введенням методики оцінки ризиків відповідно вне-
сені зміни до щоденника індивідуально-виховної роботи із засудже-
ним. Відтепер в індивідуальній програмі соціально-виховної роботи 
із засудженим необхідно прописувати цілі та заходи, спрямовані на 
їх досягнення відповідно до методики SMART.  

Оцінка ризиків як елемент, який є корисним не лише з метою ефек-
тивної організації соціально-виховної роботи, а і спроможний допо-
могти у встановленні безпеки в пенітенціарних установах, могла б 
проводитись у декількох аспектах та визначати: наскільки ув’язнений 
є небезпечним та наскільки обтяжливі заходи мають до нього засто-
совуватись під час утримання в СІЗО; чи є засуджений небезпечний з 
позиції режиму утримання (схильний до втечі, схильний до нападу на 
адміністрацію та інших засуджених; наскільки засуджений є небезпе-
чним під час розподілу засуджених по установам виконання покарань 
або в межах конкретної установи. Аналізуючи зарубіжний досвід, мо-
жемо спостерігати застосування оцінки ризиків також під час призна-
чення покарання (враховуючи висновки оцінки ризиків воно може 
бути пов’язане з позбавленням волі чи альтернативне, також оцінка 
ризиків впливає на термін покарання). Активно використовується оцін-
ка ризиків домашнього насильства, за її результатами кривдника мо-
жуть навіть виселити із житла. Однак для різних випадків проведення 
оцінки ризиків необхідно використовувати відповідні методики, об-
ґрунтовані на різних факторах ризику. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 
ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

СПІВРОБІТНИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Співробітники установ виконання покарань ДКВС України у про-
цесі професійної діяльності можуть не здогадуватись, де і за яких об-
ставин їм знадобиться застосовувати прийоми рукопашного бою для 
відбиття нападу з боку ув’язнених чи засуджених або випадків, перед-
бачених законодавством. У разі протиправних дій з боку засуджених 
персонал установи буде застосовувати заходи фізичного впливу та спе-
ціальні засоби в обмеженому просторі (камера, спальне приміщення, 
службові кабінети, коридор та інші приміщення), що в свою чергу ви-
магає більшої концентрації, злагодженість рухів та дій [1, с.10]. 

У разі виникнення конфліктної ситуації із засудженим співробіт-
ник служби має бути підготовленим. Молоді фахівці, які недавно 
приступили до виконання своїх посадових обов’язків, більшою мі-
рою перебувають у збудженому психологічному стані, що у свою 
чергу на додачу викликано екстремальними умовами, одночасно 
може відчувати тривогу, переляк або страх. Наслідки цього вплива-
ють на його ефективність дій, а саме: невпевненість, розгубленість у 
виборі дій або запізненість прийняття правильного рішення, що тягне 
за собою застосування неправильних методів вирішення конфліктної 
ситуації, наприклад, застосування спеціальних засобів чи фізичної 
сили, хоча ситуація цього ще не вимагала або зближення засудже-
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ного зі співробітником та нанесення останньому тілесних ушко-
джень. Практичний досвід фахівця саме в установах виконання по-
карань понад п’ять років дає змогу по іншому вирішувати ситуації, 
що трапляються у професійній діяльності. Цей співробітник для по-
чатку буде використовувати інші тактичні моменти, а саме «слове-
сні», за допомогою діалогу та хитрощів виведе «агресора» в інше 
приміщення, кабінет або чергову частину для розмови з метою вре-
гулювання конфліктної ситуації.  

Найрозповсюдженішими причинами виникнення конфлікту мо-
жуть бути:  

– вилучення забороненого предмета, зберігання якого заборо-
нено чинним законодавством; 

– невиконання законних вимог представників адміністрації кри-
мінально-виконавчої установи; 

– порушення режиму відбування покарання [2, с. 190]. 
Психологічний стан, в якому перебуває засуджений, може бути: 

емоційно збуджений, виявляти агресію або взагалі поводитися неа-
декватно.  

Перед застосуванням заходів фізичного впливу (прийомів руко-
пашного бою) в першу чергу необхідно враховувати декілька факто-
рів, які обов’язково впливають на успішне виконання прийому, а 
саме: пора року (весна, літо, осінь, зима), це свідчить про те, в який 
формений одяг буде одягнутий співробітник та безпосередньо пра-
вопорушник. Влітку обидва будуть з коротким рукавом, на вулиці 
висока температура, руки та передпліччя вологі та спітнілі, тому міц-
ний захват для проведення того чи іншого прийому зробити складно. 
Взимку обидва в теплих куртках, відповідно до керівних документів 
співробітник на вулиці має бути і в рукавицях [3], що в свою чергу 
ще більше ускладнює проведення захвату та виконання прийому. Не 
слід забувати про слизьку поверхню, яка не дозволить зробити 
швидке та непомітне наближення до противника. Весною та восени, 
коли обидва одягнені в одяг з довгим рукавом, для супротивника 
з’являється додаткова можливість здійснити захват, вхопити за ру-
кав чи іншу частину одягу з метою провокації або нанесення удару 
по обличчю. В свою чергу для співробітника це також вносить деякі 
корективи в техніку виконання прийомів. Вищезазначене в науковій 
літературі до цього часу описано не було. Всі науковці, які досліджу-
вали методику навчання прийомів рукопашного бою в силових струк-
турах, вказували лише на практичне відпрацювання у форменому 
одязі без жодної конкретики.  
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Для застосування заходів фізичного впливу відповідно до чин-
ного законодавства співробітник ДКВС України повинен знати та 
враховувати особистість правопорушника: 

– по-перше, з особової справи – кількість судимостей, за якими 
статтями Кримінального кодексу України притягувався, місце ро-
боти, обіймана посада, наявність спеціальної підготовки, стягнень та 
перебування на профілактичних обліках; у ході бесід або агентурної 
інформації – наявність спортивного розряду з виду спорту; за допо-
могою власного спостереження чи психолога установи – поведінку 
з оточенням, риси характеру, психологічний портрет; 

– по-друге, кількість правопорушників, їх та ваші антропомет-
ричні дані: зріст, вага, розмах рук, мускулатура, наявність речей та 
предметів для атаки чи спеціальних засобів для захисту; 

– по-третє, місце, де ви перебуваєте в момент конфліктної ситу-
ації. Після виконання технічних дій співробітником правопорушник 
опинився на підлозі. Постає необхідність застосувати спеціальний 
засіб – кайданки. Співробітник повинен чітко і голосно, зрозумілою 
мовою подавати команди, наприклад «на живіт», «руку назад» і тому 
подібне, у разі необхідності повторити декілька разів, а не причиня-
ючи страждань правопорушнику, одягати кайданки. 

Отже, застосування заходів фізичного впливу, виду спеціаль-
ного засобу, час початку та інтенсивність його застосування визна-
чаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопо-
рушення та особи правопорушника. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
Різноманітні негативні процеси та тенденції в суспільному житті 

викликали значне загострення криміногенної ситуації в Україні. У 
зв’язку з цим відбуваються зміни не лише у злочинності дорослій, 
але й у підлітковій злочинності. Так, наприклад, з’являється умис-
ний характер злочинності останніх, що здебільшого не характерне 
для повнолітніх, а також той момент, що більшість рецидивістів та 
учасників злочинних груп розпочинають свою «кар’єру» з ранньої 
юності. Ви можливо думаєте, що це загрожує лише самим злочин-
цям? На жаль, це не так, адже злочинність у підлітковому віці впли-
ває на суспільні відносини та розвиток нації загалом. Тому сьогодні, 
ми як майбутні фахівці в галузі юриспруденції, маємо зрозуміти те, 
що потрібно шукати нові методи та засоби для її запобігання, вжиття 
додаткових заходів з боку державних органів і громадськості, які б 
сприяли поступовому зменшенню злочинних виявів у середовищі 
неповнолітніх. 

Значним внеском у дослідженні та вивченні злочинності серед не-
повнолітніх та заходів протидії цьому явищу стали праці таких уче-
них, як: О. Г. Колб, О. Є. Михайлова, В. Ф. Мороз, Н. М. Пісоцької, 
Н. В. Шость, Н. В. Яницької та деяких інших. 

Для того, щоб більш детально зрозуміти проблему злочинності в 
середовищі неповнолітніх, необхідно проаналізувати офіційну стати-
стику. Так, 30–36 % неповнолітніх скоюють злочини разом із дорос-
лими, 60–75 % – у складі групи недалеко від місця проживання чи на-
вчання, 10–15 % – вчиняють суспільно небезпечні дії у стані 
алкогольного сп’яніння. За 2005 р. вчинено 26 470 злочинів, 2006 р. – 
19 888, 2007 р. – 18 963, 2008 р. – 15 846, 2009 р. – 15 445, 2010 р. – 
17 342, 2011 р. – 17 847, 2012 р. – 13 383, 2013 р. – 8 781, 2014 р. – 
7 467, 2015 р. – 7 171, 2016 – 3 876 [1]. 
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Дослідивши ці дані, можливо сказати, що кількість криміналь-
них правопорушень, вчинених неповнолітніми особами, зменшу-
ється. Але ні, це далеко не так, оскільки період 2005–2016 років рі-
вень життя громадян значно погіршився, кількість населення 
зменшилась, тим самим випливає, що криміналізація неповноліт-
нього середовища не спадає, а зазнає особливих змін. Крім того, слід 
враховувати, що однією із особливостей злочинності серед неповно-
літніх є її висока латентність. Оскільки досить часто злочини непов-
нолітніх сприймають як «дитячі пустощі» і потерпілі особи часто не 
звертаються до правоохоронних органів. 

За оцінками експертів, рівень злочинності неповнолітніх у 3–4 
рази перевищує офіційно зареєстрований [2, c. 275]. На латентність 
злочинності неповнолітніх вказує беззаперечно й те, що серед зло-
чинів, вчинених неповнолітніми, майже 51–69 % щорічно являють 
собою тяжкі й особливо тяжкі злочини [3, c. 203]. 

Щоб вирішити цю проблему, Україна використовує світовий до-
свід у боротьбі зі злочинністю неповнолітніх. Відповідно до пункту 
Плану 4.8 Закону України «Про Загальнодержавну програму «Наці-
ональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права ди-
тини»» як мету визнано – профілактику вчинення правопорушень 
дітьми, значне зменшення кількості злочинів, учинених останніми, 
приведення умов їх утримання у спеціальних установах відповідно 
до міжнародних стандартів [4]. 

Також неабияку роль у вирішенні проблеми профілактики вчи-
нення кримінальних правопорушень неповнолітніми відіграють пра-
воохоронні органи. 

Логічно, що підлітків щось повинно спонукати до вчинення кри-
мінальних правопорушень, тому нами виділені основні фактори 
впливу на дітей: 

– часто неповнолітні виступають потерпілими від насильства в 
сім’ї, знущань з боку однолітків, учителів у школах. Порушення їх 
прав породжує прагнення дитини до встановлення «справедливості» 
та здійснення самозахисту; 

– криза родинних стосунків, як важливого соціального інституту 
у вихованні та нормальному психічному розвитку дитини, сприяє 
руйнівному впливу на соціалізацію особистості; 

– негативний вплив засобів масової інформації на формування 
психіки неповнолітнього полягає у вузькому кругозорі та обмежено-
сті розумового розвитку підлітка [5]. 
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Неповнолітній вік є найскладнішим у житті людини, адже в цей 
час ми характеризуємося нерозривністю фізіологічних та психологі-
чних процесів, наявністю суперечок із зовнішнім світом, недостат-
ністю соціального спілкування тощо. Саме через такий стан 
«тінейджери» можуть перебувати у конфлікті з суспільством та вчи-
няти злочини для самоствердження, також у цей період останні по-
чинають «захоплюватися» алкоголем, тютюновими виробами та рі-
зного роду наркотичними речовинами. Часто детермінантом 
вчинення злочинів дітьми є все вище перераховане, оскільки саме 
під впливом психотропних речовин або алкоголю неповнолітній 
стає більш агресивним, з’являється надмірна сміливість, знижується 
контрольованість дій, особа втрачає бачення відмінностей між забо-
роною та дозволом. Так, О. Г. Кальман дослідив, що неповнолітні 
вчиняють злочини у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння 
до 90 % насильницьких і до 70 % корисливих злочинів [6, c. 35]. 

Вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми тісно 
пов’язане із певним місцем, тому багато дослідників неповнолітньої 
злочинності присвятили свої роботи саме цьому питанню. Майже всі 
дійшли висновку, що східна частина України характеризується біль-
шою криміналізацією, ніж інші. Це й не є дивним, адже ці регіони 
характеризуються значною перевагою за кількістю населення, ви-
щим рівнем урбанізації та значною щільністю населення. Також на-
уковці довгий час стверджували, що неповнолітні вчиняють кримі-
нальні правопорушення поблизу місця свого проживання, навчання 
тощо, але у сьогоднішньому інформаційному суспільстві все зміни-
лося і протиправна діяльність дітей також. Так почастішали випадки 
вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми в місцях 
проведення дозвілля (розважальні заклади), які розташовані далеко 
від місця проживання (кожний третій – четвертий злочин) [7, c. 229]. 

З огляду на викладене, ми вважаємо, що важливе превентивне 
значення на сьогодні матиме: 1) забезпечення викладання навчаль-
ної дисципліни «Основи правознавства» у всіх середніх навчальних 
закладах, що забезпечить розвиток правової культури дітей; 2) поси-
лення нагляду за неблагополучними сім’ями або неповними 
сім’ями; 3) проведення різноманітних круглих столів, конференцій, 
зборів тощо серед молоді з висвітленням вказаної проблеми; 4) збіль-
шення зайнятості підлітків у корисних заходах для суспільства; 
5) залучення для профілактики не лише правоохоронних органів, але 
й різноманітних громадських організацій та громадян тощо. 
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Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що на сьо-
годні рівень кримінальних правопорушень у підлітковому віці є ще 
доволі високим і сталим. Щоб подолати цю проблему, ми маємо ви-
користовувати різноманітні заходи та методи, які вже випробувані у 
зарубіжних країнах.  
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Пузиревський Максим Вячеславович, 
аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права  

та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби 

ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО (ГЕНЕТИЧНОГО) 
МЕТОДУ ПІЗНАННЯ В СУЧАСНІЙ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ 
Необхідно зазначити, що зі здобуттям незалежності України ви-

користання історичного (генетичного) методу наукового пізнання 
набрало швидких обертів, отримало нове життя. Проте, зважаючи на 
практичну неможливість у межах цієї публікації здійснити повний 
огляд усього великого пласту літератури з проблематики наступ-
ності в науці кримінального права, на нашу думку, необхідно більш 
детально зупинитися на роботах П. С. Берзіна, М. І. Колоса та 
О. В. Харитонової. 
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Так, у 2004 р. О. В. Нагорнюк (Харитоновою) була захищена 
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук з теми «Питання Загальної частини кримінального права в 
працях О. Ф. Кістяківського» [1]. Це дослідження стало першим в 
Україні, в якому на комплексному рівні були детально розглянуті 
питання Загальної частини кримінального права в працях 
О. Ф. Кістяківського. Авторкою на сторінках роботи було акценто-
вано увагу на значущості внеску вченого для формування 
соціологічних засад у вітчизняній науці кримінального права. 

У 2010 р. побачила світ одноосібна фахова монографія О. В. Хари-
тонової «Кримінально-правові погляди О. Ф. Кістяківського: наукова 
спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових до-
сліджень» [2]. Ця праця присвячена дослідженню наукової спадщини 
видатного українського вченого-криміналіста XIX ст. О. Ф. Кістяківсь-
кого – корифея в галузі кримінального права. Авторка, на підставі ґрун-
товного аналізу кримінально-правових поглядів ученого, стверджує, 
що серйозний вплив здійснено О. Ф. Кістяківським на формування ме-
тодологічного інструментарію кримінально-правової науки. Харито-
нова О. В. доводить, що в дослідженні основних інститутів вчення про 
кримінальне правопорушення та покарання О. Ф. Кістяківський стояв 
на рівні передової науки свого часу, а висловлені ним пропозиції спри-
яли майбутньому збагаченню теорії науки кримінального права та 
вдосконаленню вітчизняного законодавства. 

У 2008 та 2013 рр. П. С. Берзіним було підготовлено перше та 
друге видання фахової монографії «Київська школа кримінального 
права (1834–1960 рр.): історико-правове дослідження» [3; 4]. У книзі 
було вперше запропоновано авторське бачення проблеми фор-
мування та становлення Київської школи кримінального права 
періоду 1834–1960 рр., яке, разом із наведеними біографічними да-
ними представників цієї школи, дозволяє визначити значення їх на-
укових доробків. Автором надано можливість на сторінках роботи 
ознайомитись з маловідомими й невідомими епізодами життя та на-
укової діяльності вчених-криміналістів – представників Київської 
школи кримінального права, акцентував увагу на окремих пробле-
мах кримінального права у працях представників названої наукової 
школи, зокрема оцінку еволюційного процесу цих поглядів. 

Як слушно зазначає вчений, у процесі розкриття взаємозалеж-
ності історичних чинників та кримінального законодавства певної 
епохи, не можна ігнорувати те, що саме історичні події безпосе-
редньо зумовлювали те, які саме проблеми намагались вирішувати 
вітчизняні вчені [4, с. 39]. 
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Для забезпечення достовірності положень, викладених у книзі 
«Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.): історико-
правове дослідження», П. С. Берзіним були використані архівні ма-
теріали, особисті приватні документи та опубліковані в різний час 
спогади вчених. Складаючи воєдино образ кожної персоналії, автор 
провів копітку роботу, намагаючись не пропустити навіть дрібниці, 
виходячи з того, що саме з дрібниць складається у читача цілісне 
уявлення про особистість. Сам учений зауважує, що за формальними 
ознаками його книга могла бути названа і хрестоматією [4, с. 15]. 

При цьому П. С. Берзін свідомо уникає надмірного аналізу 
відповідних першоджерел, цілком справедливо наголошуючи на 
тому, що оцінка кримінально-правового доробку кожного з нау-
ковців, згаданих у книзі, може стати об’єктом самостійного науко-
вого дослідження [4, с. 22]. 

У 2018 р. вийшла друком монографія П. С. Берзіна «Харківська 
школа кримінального права (1804–1919 рр.)» [5]. У книзі вперше 
було надано авторське бачення проблеми формування та станов-
лення Харківської школи кримінального права періоду (1804–
1919 рр.). Разом з визначенням напрямків у кримінально-правовій 
науці, що утворюють істинний зміст зазначеної наукової школи, ав-
тор відтворив детальні біографічні та бібліографічні відомості про її 
корифеїв. Берзін П. С. надав читачам можливість ознайомитися з ма-
ловідомими і невідомими епізодами життя та наукової діяльності 
представників Харківської школи кримінального права. Вченим 
були використані архівні матеріали, особисті приватні документи та 
опубліковані в різний час спогади вчених-криміналістів. 

Необхідно наголосити, що в 2019 р. побачила світ фахова вітчиз-
няна хрестоматія «Кримінальне право в Університеті Святого Воло-
димира» [6], одним із упорядників якої був П. С. Берзін. У книзі 
представлено найцінніші праці вчених у галузі кримінального права, 
в яких висвітлено становлення і розвиток кримінального права як 
юридичної науки та навчальної дисципліни. До цього видання було 
включено праці та фрагменти праць вітчизняних криміналістів – 
І. Н. Даніловича [6, с. 47–66], О. Ф. Кістяківського [6, с. 67–264], 
Л. С. Білогриць-Котляревського [6, с. 265–602] та К. В. Шаврова [6, 
с. 603–620], що були опубліковані в період з 1834-го до середини 
1880-х років включно. 

На нашу думку, саме завдяки використанню історичного (генетич-
ного) методу пізнання П.С. Берзін надзвичайно вдало у своїх роботах 
здійснив огляд процесу наступності та розвитку кримінально-правової 
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науки на теренах України, розкрив особливості генези вітчизняного 
кримінального законодавства та формування провідних наукових шкіл 
кримінального права в нашій державі (київської та харківської), до-
слідив генезу ідей і поглядів їхніх відомих представників. 

Слід акцентувати увагу на тому, що в 2019 р. побачила світ мо-
нографія М. І. Колоса «Українське кримінальне право: походження, 
розвиток і сучасність» [7], яка згодом лягла в основу дисертаційного 
дослідження вченого на здобуття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук [8]. 

У монографії автор поставив перед собою складне завдання – по-
долання «недосканалості знань суспільства про походження і розвиток 
українського кримінального права, про його генетичні зв’язки з ана-
логічними галузями права і законодавства інших держав та базовими 
філософськими, теологічними, політичними доктринами» [7, с. 14]. 

Колосом М. І. напрочуд вдало здійснено комплексне дослідження 
основних кримінально-правових актів держав Стародавнього Сходу, 
Стародавнього Риму, Східної Римської імперії (Візантії), доктриналь-
них положень Біблії, вчень греко-римських філософів, правил святих 
апостолів і святих отців церкви, аналогічні акти Руської держави, Вели-
кого князівства Литовського, Гетьманщини, Української народної рес-
публіки, Радянської України, сучасної незалежної України та інших 
джерел, що мали у своєму змісті кримінально-правові положення. 

З вищевикладеного можна дійти цілком логічного висновку, що 
вітчизняній науці кримінального права бажано ніколи не обмежува-
тися одним чинним правом, залишаючи осторонь вивчення історії. 
Використання історичного (генетичного) методу наукового 
пізнання тягне за собою не регрес національного кримінального за-
конодавства та науки кримінального права, не повернення до за-
старілих форм, а навпаки, воно є тією необхідною умовою для 
рушійного та міцного прогресу. 
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АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 

НЕЗАКОННОГО НАРКООБІГУ В УКРАЇНІ 
Сучасні реалії та тенденції свідчать про те, що наркотрафік є за-

грозою не лише для національної безпеки кожної окремо взятої дер-
жави, а й для всього світового порядку, адже на цьому етапі міжна-
родне співробітництво з питань наркообігу є недостатньо 
ефективним та дієвим порівняно зі сферою роботи цього незакон-
ного бізнесу як на локальному, так і глобальному рівнях. Якщо брати 
до прикладу Євросоюз, то там взаємодія органів поліції та судових 
відомств об’єднує сумісні зусилля правоохоронних органів в Євро-
пейських країнах. З цього можна визначити, що на перший план у 
протидії наркотрафіку повинна виходити співпраця між органами 
державної влади щодо обміну інформаційними та розвідувальними 
даними у цій сфері. 

І саме тому в умовах, коли на світ з’являється безліч нових видів 
синтетичних наркотиків, методики виявлення яких ще повністю не 
розроблено, важливими умовами підвищення рівня ефективності 
протидії незаконному обігу наркотичних речовин є такі: 

– взаємодія між Міністерством охорони здоров’я, Національною 
поліцією України та Службою безпеки України щодо зміни підходу 
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до переліку, тобто, від індивідуального переліку наркотичних засо-
бів перейти до загальної системи; 

– співпраця поліцейських і судових відомств щодо процесу 
отримання й обміну інформаційними та розвідувальними даними 
про наркообіг; 

– створення цілісної системи щодо координації дій та обміну ін-
формації з європейською базою даних щодо нових наркотичних за-
собів [1, c. 140–142]. 

Одним із найважливіших галузей щодо боротьби з наркотрафі-
ком є узагальнення експертної практики, ефективність якої залежить 
від удосконалення методико-матеріальної бази судово-експертних 
лабораторій та надання загальних даних про найбільш поширені нар-
котичні засоби в Україні. Ефективність протидії наркотичній загрозі 
залежить від інтеграції зусиль партнерів, від ступеня взаємодії в ме-
жах спеціальних програм і стратегій. 

Надзвичайно важливим етапом у протидії наркотрафіку та вдос-
коналенню сфери судової експертизи в напрямку наркообігу було 
затвердження Україною плану заходів на 2019–2020 роки з реаліза-
ції Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 
року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 
№ 56-р). Цим планом визначено основні шляхи й заходи вирішення 
питань щодо активізації діяльності суб’єктів політики щодо нарко-
тиків у частині протидії злочинності та ухвалення нормативно-пра-
вових актів щодо вдосконалення системи контролю за обігом нарко-
тичних засобів та подальше вдосконалення й переоснащення 
судово-експертних лабораторій [2]. 

Ефективність протидії правоохоронними органами незаконному 
наркотрафіку в нашій державі напряму залежить від матеріального 
оснащення науково-дослідницьких судово-експертних установ Міні-
стерства юстиції України. На цьому етапі держава сприяє оновленню 
наявних та розробці нових методик з використанням сучасних засобів 
дослідження наркотичних засобів, серед яких варто виділити: тонкоша-
рову хроматографію, оптичну мікроскопію, газорідинну та рідинну 
хроматографію, ІЧ-спектроскопію, УФ-та видиму спектроскопію, рент-
ген-фазову та рентген-флуоресцентний методи. 

На сьогодні існує необхідність у створенні чутливих і малозат-
ратних методів дослідження психоактивних речовин для зменшення 
строків і швидкого реагування під час проведення хімічних і токси-
логічних досліджень. При цьому треба зазначити, що використання 
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якісних реакцій не є остаточним результатом, і для подальшого гли-
бокого експертного дослідження необхідне використання інструмен-
тальних методів аналізу. Одним з таких методів є порівняно недоро-
гий метод дослідження – тонкошарова хроматографія. Крім 
тонкошарової хроматографії, серед інструментальних методів доціль-
ним є використання методу молекулярного спектрального аналізу в 
ІЧ-ділянках спектра. На відміну від інших інструментальних мето-
дів, ІЧ-спектри досліджуваних речовин можуть не давати правиль-
них результатів щодо вмісту активних компонентів. Це пов’язано з 
тим, що для дослідження зазначеним методом необхідна екстракція 
(виділення) наркотичних речовин. На основі отриманих експеримен-
тальних даних підбирають найбільш селективні хімічні реакції, визна-
чають хроматографічні характеристики та параметри ІЧ-спектро-
скопії найбільш поширених наркотичних речовин [3, c.136–149]. 

Отже, у висновку можна сказати те, що протидія наркотрафіку в 
Україні була, є і буде пріоритетним завданням. Для повної оптимі-
зації цього напрямку, необхідно оновити підхід до взаємодії між ор-
ганами державної влади щодо забезпечення повного обміну інфор-
мацією між всіма відомствами, які мають стосунок до протидії 
наркотрафіку. Також варто приєднатися до європейських ініціатив 
щодо своєчасного виявлення та знищення нових видів наркотичних 
засобів. І чи не найважливішим є вдосконалення та модернізація 
устаткування та обладнання науково-дослідницьких судово-експерт-
них установ Міністерства юстиції, адже своєчасна та правильна екс-
пертиза наркотичних засобів є запорукою швидкого подолання по-
яви нових видів наркотичних засобів на території нашої держави. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ВІДПОВІДНО 

ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
Важливим фактором реформування і розвитку кримінально-вико-

навчого законодавства є інтеграція України у світове співтовариство. 
Застосування спеціальних засобів до засуджених є крайнім заходом 

примусу, що регулюється різними нормативно-правовими актами у цій 
сфері. Обов’язковою умовою застосування сили повинна бути реальна 
загроза життю та здоров’ю як співробітникам, так і засудженим. 

Розглянемо зміст основних міжнародних стандартів поводження 
з засудженими в місцях позбавлення волі в аспекті можливості за-
стосування до них спеціальних засобів. 

Загальна декларація прав людини, ухвалена і проголошена резолю-
цією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, є 
основою міжнародно-правових документів з прав людини. У ній визна-
чаються основні принципи невід’ємного права кожної людини незале-
жно від її громадянства, расової, національної належності і статевих 
відмінностей. Правове становище засуджених, підозрюваних і обвину-
вачених регламентується на загальних підставах прав людини кількома 
статтями Загальної декларації. Так, згідно з Декларацією, ніхто не по-
винен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що 
принижує його гідність, поводження і покарання [1]. 

Крім того, в Міжнародному пакті про громадянські і політичні 
права, що був ратифікований 16 грудня 1966 року Генеральною Асам-
блеєю ООН, в статті 6 зазначається, що право на життя є невід’ємним 
правом кожної людини. Це право охороняється законом. Ніхто не 
може свавільно бути позбавлений життя. В статті 7 також зазнача-
ється, що нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, не-
людському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. 

Особливе місце серед універсальних стандартів поводження із 
засудженими посідають міжнародні акти, що безпосередньо заборо-
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няють катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижу-
ють гідність, види поводження і покарання: «Декларація про захист 
усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання» (Резолюція 
3452 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1975 р.) та ухва-
лена ООН у 1984 році «Конвенція проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів пово-
дження і покарання» [2] (ратифіковано Указом Президії ВР 26.01.87), 
де під «катуванням» розуміють будь-яку дію, якою будь-якій особі на-
вмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи мораль-
не, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, 
покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких 
вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, 
чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого 
виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними по-
садовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи 
з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди (ст.1 Кон-
венції). 

Основні положення і принципи загальносвітових універсальних 
стандартів лежать в основі регіональних міжнародно-правових до-
кументів, таких як Конвенція про захист прав людини і основополо-
жних свобод (підписана 4.11.1950, ратифікована Законом України 
№ 475/97-ВР від 17.07.97) та Європейська конвенція про запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, по-
водженню чи покаранню (ухвалена 26 листопада 1987 року, ратифі-
кована Законом України № 33/97-ВР від 24.01.97). 

Особливе місце в системі міжнародних стандартів поводження 
із засудженими посідають документи ООН, які стосуються певних 
професійних груп. Так, Токійська декларація Всесвітньої медичної 
асоціації (1975) закріплює принципи захисту в’язнів і затриманих 
осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання, в тому числі і 
у сфері застосування заходів безпеки. 

У міжнародних нормах і стандартах, пов’язаних із застосуванням 
спеціальних засобів, які викладені у ст. 3 Кодексу поведінки посадо-
вих осіб з підтримання правопорядку, ухваленого ООН 17 грудня 
1979 року [3], підкреслено, що: посадові особи з підтримання право-
порядку можуть застосовувати силу тільки в разі крайньої необхід-
ності і в тій мірі, в якій це потрібно для виконання ними своїх 
обов’язків. У цьому положенні підкреслюється, що застосування 
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сили посадовими особами має носити винятковий характер, з метою 
запобігання злочину або у разі проведення правомірного затримання 
правопорушників чи підозрюваних правопорушників, або під час на-
дання допомоги при такому затриманні, та не може застосовуватися 
сила, що перевищує межі, необхідні для досягнення цих цілей. 

Стандарти спеціалізованого характеру поводження із засудже-
ними, спираючись на основні положення і принципи загальних стан-
дартів, детально регламентують відносини щодо виконання пока-
рань, у тому числі і у сфері застосування сили. 

Одним з основних міжнародно-правових актів, що визначає прин-
ципи поводження з особами, позбавленими волі, є Мінімальні стандарт-
ні правила Організації Об’єднаних Націй щодо поводження з ув’язне-
ними (Правила Нельсона Мандели) [4]. Так, згідно з цими Правилами 
застосування засобів угамування допускається тільки в дуже обмеженій 
кількості випадків, що описані в Правилі 47: «В місцях позбавлення 
волі має бути заборонено використання кайданів, ланцюгів або інших 
засобів угамування, які за своєю природою є такими, що принижують 
гідність або спричиняють сильний біль». Інші засоби слід використову-
вати, якщо це дозволено законом лише за таких обставин: 

1) для запобігання втечі під час перевезення за умови, що ув’яз-
нені будуть звільненні від засобів стримування, як тільки вони пос-
тануть перед судовим або адміністративним органом; 

2) за наказом директора тюремної установи, якщо інші заходи 
контролю виявляються недієвими, коли ув’язненим необхідно зава-
дити завдання собі чи іншим особам шкоди або ж завдати матеріаль-
ної шкоди. 

Наведений у Правилах перелік спеціальних засобів угамування 
носить лише ілюстративний, а не вичерпний характер. Правила не 
мають на меті визначити повний перелік заборонених спеціальних 
засобів, оскільки в різних країнах використовуються різні засоби, а 
також, з огляду на швидкий розвиток нових технологій, такий спи-
сок швидко застарів би. 

Спеціальні засоби повинні застосовуватися таким чином, який 
за можливості зводив би до мінімуму біль, викликаний їх застосу-
ванням. Їх ніколи не можна застосовувати тривалий час або робити 
їх застосування тривалим з метою покарання. 

Після того, як до ув’язненого було застосовано спеціальні за-
соби, до нього не повинні застосовуватися жодні інші силові засоби, 
за винятком випадків, коли він продовжує створювати безпосередню 
загрозу, яку неможливо усунути за допомогою інших заходів. 
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Спеціальні засоби ніколи не повинні застосовуватися до жінок 
під час пологових потуг, під час пологів та відразу після пологів. 

Спеціальні засоби повинні застосовуватися тільки як крайній за-
хід, коли інші методи виявилися недієвими. Вони повинні застосову-
ватися тільки відповідно до принципів законності, необхідності і про-
порційності. Коли це можливо, персоналу пенітенціарного закладу 
слід замість цих засобів використовувати методи деескалації та посе-
редництва, або ж альтернативні механізми врегулювання суперечок. 

Динамічні підходи до забезпечення безпеки допомагають запо-
бігти виникненню ситуацій, в яких співробітникам тюремної уста-
нови буде необхідно застосовувати спеціальні засоби, силу або 
зброю. У пенітенціарній установі, управління якою добре налаго-
джено, співробітники в змозі виявити багато ризиків (такі як ризик 
втечі або самогубства, або схильність до насильства) на ранніх ста-
діях і вжити своєчасних заходів. 

Особлива увага в Правилах Мандели приділяється вимогам до 
персоналу пенітенціарних установ, який згідно з Правилом 82 може 
вдаватися до сили тільки в разі самозахисту або при спробі втечі, а 
також у випадку активної або пасивної протидії наказам, заснованим 
на законодавстві та нормативно-правових актах. Якщо все ж таки пер-
соналу УВП довелося застосовувати спеціальні засоби, то про це не-
обхідно негайно повідомити директорові тюремної установи. Крім 
того, працівники повинні мати відповідну фізичну підготовку для 
приборкування агресивних намірів в’язнів, застосовувати спеціальні 
засоби можуть тільки ті, хто пройшли відповідну підготовку. 

Також особливу увагу питанням застосування сили у виправних 
закладах приділено у Європейських пенітенціарних правилах[5], які 
передбачають відповідні процедури застосування сили.  

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що практика за-
стосування до засуджених, позбавлених волі, спеціальних засобів в 
Україні є недосконалою та такою, що потребує змін з урахуванням 
міжнародного досвіду з означених питань. 
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Свириденко Наталія Миколаївна, 
аспірантка Академії Державної пенітенціарної служби 

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТІЙ ПРАВОВОГО  
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Одним із етапів побудови правової держави є забезпечення ефе-

ктивного функціонування системи виконання покарань, яка, як мо-
жемо констатувати, на сьогодні перебуває у стані стагнації. Важли-
вим аспектом втілення у життя такого завдання постає сфера 
правового і соціального захисту персоналу Державної кримінально-
виконавчої служби (далі – ДКВС) України. 

У цілому під правовим та соціальним захистом персоналу ДКВС 
України варто розуміти організовану владну діяльність компетентних 
органів і посадових осіб щодо забезпечення реалізації співробітниками 
ДКВС України своїх прав і свобод на основі загального і спеціального 
правового статусу як державних службовців з використанням компле-
ксу заходів правового, соціального, організаційного, економічного ха-
рактеру. 

Основу правового і соціального захисту персоналу ДКВС України 
утворюють норми-гарантії – це правила поведінки, встановлені та сан-
кціоновані державою, виконання яких забезпечується силою держав-
ного примусу та які виступають статичними структурними елемен-
тами досліджуваного механізму. Але за реальних умов їх недостатньо, 
оскільки зовнішні фактори можуть перешкоджати їх реалізації. Тому 
необхідним є існування допоміжного динамічного елементу. Мельник 
К. Ю. зазначає, що правовий та соціальний захист, крім норм-гарантій, 
включає також і організаційні гарантії, які надають першим реально 
функціонуючий характер [1, с. 10]. Організаційні гарантії передбача-
ють виокремлення форм правового та соціального захисту – встанов-
леного порядку захисту прав та законних інтересів персоналу ДКВС 
України. Залежно від юрисдикційного органу, який здійснює такий за-
хист, виділяють судову (покладається на суди загальної юрисдикції та 
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Конституційний Суд України) та несудову (передбачає адміністрати-
вний, громадський захист та самозахист) його форми. Цілком законо-
мірно судова форма вважається більш ефективною та результатив-
ною, що пов’язано з особливим статусом суб’єктів її реалізації: суди 
є самостійними та незалежними органами, виключно їм надано право 
на здійснення правосуддя, а вирішальним фактором є встановлена за-
коном обов’язковість судових рішень. Адміністративний захист поля-
гає у зверненні до державних органів з питань забезпечення реалізації 
своїх прав, поданні скарг на неправомірні дії посадових осіб тощо. Він 
вважається менш результативним, ніж судовий. Поряд із тим, як вва-
жає О. М. Джужа, поширення набувають порівняно нові способи не-
судової форми захисту, такі як примирення із застосування механізму 
медіації та звернення до третейських судів з метою вирішення спорів 
[2, c. 278]. Що стосується громадського захисту¸ то він передбачає, що 
працівники ДКВС України можуть формувати професійні об’єднання 
та профспілки. 

Також у юридичній літературі міститься поділ форм правового 
та соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконав-
чої служби України на судову, адміністративну та альтернативну, 
близький за своїм змістом до вищезапропонованого, оскільки адмі-
ністративна та альтернативна форми – це, за змістом ті ж несудові 
форми захисту. Бараш Є. Ю. виділяє, крім згаданих правового і со-
ціального захисту персоналу ДКВС України, такий вид захисту цих 
суб’єктів як фізичний. Фізичний захист – це забезпечення особистої 
безпеки працівників ДКВС України. Його зміст, з погляду автора, 
полягає в наданні гарантій щодо обмеженого доступу до інформації 
про місце проживання та проходження служби персоналом 
[3, c. 308]. На нашу думку, такий підхід не є вдалим, через те, що 
фізичний захист виступає складовою частиною правового захисту. 

Круппо С. М. вважає можливим виділити низку ознак правового і 
соціального захисту персоналу ДКВС України: 1) захист складається із 
сукупності конкретних заходів: правових, економічних, соціальних, ор-
ганізаційних та інших; 2) заходи захисту призначаються органами дер-
жавної влади та здійснюються відповідно до визначених процедур; 
3) мета встановлюваних заходів – забезпечення морального, фізичного 
та матеріального благополуччя співробітників ДКВС України, а також 
створення належних умов для ефективного виконання ними покладе-
них обов’язків і реалізації прав; 4) дія певних заходів захисту, які вста-
новлюються і застосовуються державою, поширюється не тільки на пер-
сонал ДКВС, а й на членів їх сімей; 5) повністю реалізовані правовий і 
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соціальний захист сприяють досягненню співробітниками ДКВС Укра-
їни стану правової та соціальної «захищеності» [4, c. 31]. 

Актуальною є класифікація гарантій правового та соціального за-
хисту персоналу ДКВС України (як окремо, так і в їх сукупності), яка 
може здійснюватися за різними підставами. Зокрема, О. О. Григорьєва 
пропонує поділяти соціальні гарантії на основі видів соціальних пос-
луг на [5, c. 109]: 1) соціально-побутові – забезпечують та підтримують 
звичне соціальне середовище персоналу Державної кримінально-вико-
навчої служби України; 2) соціально-медичні – підтримують і покра-
щують стан здоров’я співробітників ДКВС України; 3) соціально-пси-
хологічні – сприяють поліпшенню психічного стану персоналу ДКВС 
України і відновленню здатності до їх адаптації в соціальному середо-
вищі; 4) соціально-економічні – підтримують і покращують рівень 
життя співробітників ДКВС  України, гарантують майнові права зазна-
ченої категорії громадян; 5) соціально-педагогічні – вдосконалюють 
професійну підготовленість персоналу ДКВС України з метою успіш-
ного виконання ними службових завдань, організовують їх дозвілля. 

Також виділяють класифікацію за підставою мети соціальних га-
рантій та поділяють їх на: 1) стимулюючі – сприяють ефективному 
та добросовісному виконанню покладених на співробітників ДКВС 
України службових обов’язків; 2) компенсаційні – компенсують ви-
трати персоналу ДКВС України, зумовлені несприятливим впливом 
професії на них та членів їх сімей; 3) стимулюючо-компенсаційні – 
поєднують вищевказані функції та набувають такого характеру у 
зв’язку із добровільно-примусовими умовами їх надання: співробіт-
ників ДКВС України не можна позбавити таких виплат, на відміну 
від стимулюючих. 

Мякішев Г. М. пропонує класифікацію гарантій правового захи-
сту стосовно персоналу ДКВС України на основі їх змісту за такими 
групами: 1) надання співробітникам певних прав для ефективного 
виконання своїх службових обов’язків; 2) обмеження втручання у 
службову діяльність співробітників; 3) встановлення відповідально-
сті (кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та матеріаль-
ної) за дії, що перешкоджають виконанню покладених на персонал 
обов’язків, та діяння, які порушують їх права і свободи [6, c. 17]. 

За періодичністю надання правових і соціальних гарантій вважаємо 
доцільним поділяти на: 1) одноразові – надаються лише один раз, за під-
стави настання кваліфікуючих обставин; 2) щомісячні – надаються пе-
ріодично щомісяця; 3) щорічні – надаються періодично щороку. 

Таким чином, становлення системи правового та соціального за-
хисту персоналу ДКВС України є неможливим без визначення та 
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класифікації їх гарантій правового та соціального захисту персоналу 
ДКВС України. Соціальні гарантії поділяють на види за підставами 
соціальних послуг та їх мети, а правові – за їх змістом. Загалом гара-
нтії правового та соціального захисту класифікують за суб’єктами та 
періодичністю їх надання. 
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О ЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  
И АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Деятельность территориальных подразделений правоохранитель-

ных органов Республики Казахстан наводят на мысль о необходимо-
сти дальнейшего закрепления достигнутых положительных результа-
тов, а также принятия законодательными и исполнительными 
органами государства новых стратегических решений концептуаль-
ного, законодательного и организационно-управленческого характера 
с целью предупреждения преступности, в том числе экономической, 
для обеспечения экономической, общественной и иной безопасности 
страны. 
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Необходимо отметить, что при принятии указанных решений 
должны, на наш взгляд, учитываться и сопоставляться следующие 
обстоятельства: 

– во-первых, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, кри-
минологические и иные параметры преступности в целом и её опре-
деленных видов (например, преступности в социально-бюджетной 
сфере). Анализ комплекса данных параметров показывает реальную 
картину состояния преступности и сигнализирует при существенном 
её ухудшении. Это позволит органам правоохранительной системы в 
рамках своих компетенций выявить «узкие места» – условия, детер-
минирующие преступность, и разработать и реализовать оперативно-
розыскные и агентурно-оперативные мероприятия по их нейтрали-
зации и устранению; 

– во-вторых, состояние социальной среды функционирования 
(например, способность населения поддерживать правоприменитель-
ную деятельность правоохранительных органов); состояние и уровень 
правосознания сотрудников органов правоохранительной системы, 
реализующих уголовную политику государства; 

– в-третьих, государственно-политические задачи и требования, 
выдвигаемые Президентом Казахстана и другими институтами выс-
ших органов власти государства в сфере обеспечения экономической, 
общественной и иной безопасности в различных сферах жизнедея-
тельности государства; нормативные правовые акты, закрепляющие 
указанные требования как обязательные и приоритетные для подра-
зделений Министерства внутренних дел (МВД), Комитета националь-
ной безопасности (КНБ) и других правоохранительных органов, реа-
лизующих уголовную политику. 

Перечисленные обстоятельства, учитываемые при принятии стра-
тегических решений, дают возможность утверждать нам о необходи-
мости оценки сложившейся уголовно-правовой ситуации. При этом 
данная оценка должна производиться на основе комплексного ана-
лиза правовых, информационных и ресурсных составляющих (сведе-
ний), а также данных о кадровом обеспечении деятельности правоох-
ранительных органов и спецслужб в противостоянии различным 
видам преступности, в том числе в экономической сфере. Иными сло-
вами, полнота, эффективность и своевременность адекватного воз-
действия на экономическую преступность непосредственно зависит 
от правильно организованного мониторинга динамических измене-
ний в правоприменительной практике подразделений МВД, КНБ и 
других правоохранительных органов в рамках их компетенций [1]. 
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При организации мониторинга производится постоянное отслежива-
ние и оценка криминогенных процессов, а также эффективности проти-
водействия различным видам преступности, в том числе экономической. 
Основным свойством оценки является уголовно-правовое прогнозирова-
ние. Именно прогнозирование дает возможность правильно ставить 
цели, задачи, а также способствует выработке оптимальных решений, 
т. е. повышает эффективность профилактических мер, реализуемых под-
разделениями МВД, КНБ и других в рамках своих компетенций. 

Из изложенного следует: 
1. МВД, КНБ и другими органами правоохранительной системы 

страны необходимо постоянно проводить оценку соответствия норма-
тивно определенных в уголовном законодательстве видов преступного 
поведения и тех деяний, которые также являются потенциально обще-
ственно опасными, однако в силу ряда причин ещё не нашли отражение 
в указанном законодательстве. В теории права данные случаи 
называются пробелами (коллизиями) права и представляют собой не-
урегулированные законом (и тем самым не защищены государством) 
общественные отношения. С другой стороны, иногда складываются та-
кие обстоятельства, при которых наличие уголовно-правовой нормы (в 
основном запретительного характера) тормозит дальнейшее развитие 
общественных отношений, что также не допустимо для поступатель-
ного развития государства. Здесь уместно отметить, что в законодатель-
ство Республики Казахстан внесено ряд значимых в правовом смысле 
изменений. Так, в Уголовный кодекс включена ст. 35 «Осуществление 
оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или не-
гласных следственных действий», которая значительно повысила эффе-
ктивность оперативно-розыскных мероприятий, проводимых субъек-
тами оперативно-розыскной деятельности. Это, на наш взгляд, 
объясняется тем, что данная норма обеспечивает защиту сотрудников и 
конфидентов правоохранительных органов и спецслужб от уголовного 
преследования при совершении ими уголовных правонарушений, 
«…если это деяние совершено с целью предотвращения, выявления, 
раскрытия или расследования уголовных правонарушений, совершен-
ных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, преступ-
ной группой, предупреждения, вскрытия и пресечения разведыватель-
ных и (или) подрывных акций, также если причиненный вред 
правоохраняемым интересам менее значителен, чем вред, причиняемый 
указанными уголовными правонарушениями». Более того, совершение 
сотрудником и конфидентом правоохранительных органов и спецслужб 
указанного деяния законодатель не признает «уголовным правонаруше-
нием, причинившим вред охраняемым настоящим Кодексом интере-
сам». Выдвигается только одно условие – данное деяние совершенно 
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«при выполнении в соответствии с законом Республики Казахстан опе-
ративно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или неглас-
ных следственных действий сотрудником уполномоченного государст-
венного органа либо по поручению такого органа иным лицом, 
сотрудничающим с этим органом, если это деяние совершено с целью 
предотвращения, выявления, раскрытия или расследования уголовных 
правонарушений, совершенных группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору, преступной группой, предупреждения, вскрытия и 
пресечения разведывательных и (или) подрывных акций» [2]. 

Вместе с тем, законодатель предусматривает обстоятельства, при 
которых вышеуказанные положения не действуют. Так, в ч. 2 анали-
зируемой статьи говорится о том, что освобождение от уголовной 
ответственности «не распространяются на лиц, совершивших деяния, 
сопряженные с угрозой жизни или здоровью человека, экологической 
катастрофы, общественного бедствия или иных тяжких последствий». 
Думается, это вполне справедливо. Данное положение оградит ре-
тивых сотрудников и конфидентов правоохранительных органов и 
спецслужб от чрезмерных поступков и необдуманных решений. 

2. В целях дальнейшего совершенствования профилактической де-
ятельности правоохранительных органов и спецслужб настоятельно 
требуется продолжить реформирование агентурного аппарата при уве-
личении его численного состава с привлечением высококвалифициро-
ванных специалистов в различных сферах жизнедеятельности государ-
ства, например, области хозяйствования объекта, представляющего 
оперативный интерес. При этом для успешной реализации данными 
конфидентами и лицами, оказывающими содействие субъектам опера-
тивно-розыскной деятельности, поставленных задач по получению све-
дений целесообразно создать структуры прикрытия и использовать су-
ществующие объекты хозяйствования и производства. Получаемая от 
указанных лиц информация должна быть подвергнута тщательному 
анализу (в том числе научному) с целью выработки предложений и ре-
комендаций по устранению причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений, в том числе экономических. 

3. Необходимо проведение дальнейшей модернизации ресурс-
ного обеспечения профилактической деятельности правоохранитель-
ных органов и спецслужб в рамках их компетенции путем внедрения 
современной техники и технологии, компьютерного моделирования и 
проектирования и т. д. с целью применения адекватных современным 
угрозам предупредительных мер. Ресурсное обеспечение деятельно-
сти органов МВД, КНБ и других составляющих правоохранительной 
системы страны требует значительных материальных затрат. Однако 
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эффективное её применение, на наш взгляд, обеспечит, например, 
экономическую безопасность Республики Казахстан, обладающей 
значительными природными богатствами, являющимися объектами 
посягательства со стороны национальной и транснациональной орга-
низованной преступности. Кроме того, широкое применение совре-
менной техники, технологии и т. д. в борьбе с преступностью обеспе-
чит выявление и устранение причин и условий, детерминирующую её, 
что предупредит возможный социальный взрыв в обществе. 

4. Для реализации профилактической деятельности правоохра-
нительных органов и спецслужб Республики Казахстан требуются 
новые высококвалифицированные кадры, обладающие современ-
ными знаниями и навыками в различных отраслях науки и техники. 
В целях привлечения данной категории лиц в правоохранительные 
органы предлагается изучить вопрос по активизации кадровой ра-
боты по подбору кандидатов из числа, например, студентов граждан-
ских вузов. Вновь принятые сотрудники в этом случае должны 
пройти 6-ти и 12-ти месячные курсы переподготовки по профилю 
предстоящей деятельности. 

Необходимо расширение агентурного аппарата с увеличением 
численного состава конфидентов и лиц, оказывающих содействие 
субъектам оперативно-розыскной деятельности. С другой стороны, 
для реализации агентурно-оперативных мероприятий должны прив-
лекаться не только высококвалифицированные специалисты, но и 
представители криминальных структур. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, хотелось бы сфор-
мулировать некоторые предложения и рекомендации по повышению 
эффективности борьбы с преступностью, в том числе экономической: 

1) реализация профилактических мер по выявлению и устранению 
причин и условий, детерминирующих экономическую преступность, 
должна осуществляться на основе анализа результатов мониторинга 
динамических изменений в правоприменительной практике подразде-
лений финансовой полиции, в количественных и качественных харак-
теристиках данных преступлений, оперативных сведений, полученных 
в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, и иной 
информации, в том числе открытой (в СМИ, в Интернете и т. д.); 

2) совершенствование работы агентурного аппарата должно осу-
ществляться путем привлечения в качестве конфидентов высококвали-
фицированных специалистов, представителей криминальной «элиты» 
и других, увеличение его численного состава, а также активного исполь-
зования существующих структур прикрытия и создания новых; 
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3) подчинить Агентство по финансовому мониторингу непо-
средственно Президенту страны, делегировав ему функции разведки 
и контрразведки. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА УВ’ЯЗНЕНИХ НА ОСОБИСТУ 
БЕЗПЕКУ 

У ст. 7 КВК України зазначено, що держава поважає та захищає 
права, свободи та законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні 
умови для їх виправлення та ресоціалізації, соціально-правового захи-
сту та їх особистої безпеки. Стаття 3 Конституції України передбачає, 
що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність та 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. Це 
положення знайшло широке відображення у ст. 10 КВК України, в 
якому закріплено право засудженого на особисту безпеку, яке деякі на-
уковці (А. Г. Степанюк, І. Й. Яковець) справедливо відносять до осно-
вних прав осіб, які відбувають кримінальне покарання [2, с. 47]. У 
свою чергу, стаття 63 Конституції України встановлює, що засуджений 
користується всіма правами людини та громадянина, за винятком об-
межень, встановлених законом та встановлених вироком суду. Тобто 
на засуджених поширюється більшість прав, свобод та обов’язків лю-
дини та громадянина, які передбачені розділом II Конституції України. 
З цієї конституційної норми випливає, що права засуджених можуть 
бути обмежені лише законами, а не іншими, в тому числі відомчими, 
нормативно-правовими актами. 

Загалом безпека – це стан, коли нікому чи чомусь ніщо не загро-
жує, а з юридичного погляду безпека – це стан захисту життєво важ-
ливих інтересів людини. Безпека – це запорука, необхідна умова життя 
людини, яка дозволяє їй зберігати і примножувати духовні та матеріаль-
ні цінності; це відсутність небезпек та загроз. Сутність безпеки поля-
гає в постійному існуванні загрози та необхідності управління нею. 
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Богатирьов І. Г. за правом засуджених за особисту безпеку розг-
лядає: діяльність органів та установ виконання покарань щодо здій-
снення організаційно-адміністративних, матеріально-технічних, 
примусових та інших заходів, спрямованих на захист життя, здо-
ров’я та майна засуджених від незаконних посягань, регламентова-
них чинним законодавством України належні умови для відбування 
покарання та досягнення своєї мети [3, с. 3]. 

Дослідження практики виконання та відбування покарань в Ук-
раїні показує, що здебільшого небезпека для засуджених прихована і 
перетворюється на реальну небезпеку за наявності таких умов: а) не-
безпека насправді існує; б) засуджений знаходиться в небезпечній 
зоні; в) засуджений не має ефективних засобів захисту, не застосовує 
їх, ці засоби неефективні [4, с. 3–6]. 

Крім того, О. Яворська зазначає, що практика показує, що най-
більш вразливими об’єктами пенітенціарних установ є неповнолітні 
або колишні неповнолітні, які відбували покарання у виправних уста-
новах (стаття 19) або стосовно яких суд постановив замінити пока-
рання умовно (стаття 75 Кримінального кодексу), за фактичне ув’яз-
нення та направлення їх до виправних колоній відповідно до ст. 147 
КВК України «Переведення засуджених із виховної колонії до виправ-
ної колонії». На законодавчому рівні закріплено відбування покарання 
у виді позбавлення волі неповнолітніми (глава 21); особливості відбу-
вання покарання у колоніях різного типу. З огляду на це необхідно до-
повнити ст. 10 КВК України або ввести статтю 10–1, зміст якої відо-
бражав би наступне: «з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та 
інших індивідуальних особливостей засуджених, установи виконання 
покарань повинні створювати належні умови для відбування пока-
рання вироки, які повинні забезпечувати особисту безпеку» [5]. 

Таким чином, узагальнюючи сформульовані в науці поняття «без-
пека» та «особиста безпека засуджених», можна стверджувати, що осо-
биста безпека засуджених повинна розумітися як визначена та гаранто-
вана на регуляторному рівні, а також передбачена працівниками 
правоохоронних органів пенітенціарні установи та інші особи захища-
ють їх права та законні інтереси від різних загроз їхньому життю, здо-
ров’ю, честі та гідності, недоторканності та іншим законним інтересам. 

В останнє десятиліття кримінально-виконавча система пережи-
ває глибоку кризу, застій, крах ще існуючої радянської моделі вико-
нання покарань. Сьогодні, враховуючи зростання злочинності, небе-
зпека терористичних, екстремістських, сепаратистських та інших 
загроз, збройних зіткнень державою не робиться адекватних заходів 
по боротьбі з цими виявами. 
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Забезпечення безпеки в установах виконання покарань поклада-
ється на персонал установи. Належною мірою забезпечення безпеки 
співробітників, громадян та засуджених не проводитися. Недотор-
канність цих категорій громадян від злочинних посягань забезпечу-
ється тільки законом. 

Виходячи з вищесказаного хотілося б додати, що в нинішніх 
умовах, а саме в умовах реалізації положень Концепції розвитку 
ДКВС України в умовах скорочення штатної чисельності підрозділів 
установ виконання покарань, не надають значення тому, що забезпе-
чення безпеки повинно забезпечуватися не тільки законодавчою ба-
зою, а цілком реальною правовою та силовою базою.  

А в реальності ми маємо велику кількість підрозділів забезпе-
чення, а так само маємо величезну кількість атестованих співробітни-
ків допоміжних підрозділів. У прогресивних країнах заходу, куди 
спрямовані погляди виконавчої влади нашої держави, атестований пер-
сонал є в невеликій кількості і задіяний у безпосередньому контролі за 
засудженими, допоміжні функції покладені на цивільний персонал. 

Скорочуючи кількість співробітників, держава повинна розши-
рити їх права і створити умови, щоб співробітник у цьому випадку 
відділу безпеки, відділу режиму та охорони був унікальною одини-
цею, здатною самостійно вирішувати поставлені перед ним завдання, 
ґрунтуючись на наявних у нього ресурсах, крім цього, держава по-
винна забезпечити співробітникові належний соціальний та правовий 
захист. Співробітник повинен мати під собою вагомі аргументи своєї 
належності до влади як представник силової структури. Вчиняти ко-
рупційні правопорушення йому повинно бути економічно не вигідно. 

У зв’язку із зазначеним слід зробити висновок, що адекватними 
заходами для забезпечення безпеки будуть: збільшення чисельності 
персоналу відділу нагляду та безпеки й режиму та охорони в устано-
вах виконання покарань; будівництво установ виконання покарань за 
сучасною системою безпеки і роздільне проживання засуджених по 
камерах (у цьому випадку краще спиратися на досвід США та розви-
нутих країн Європи); модернізація та оптимізація системи охорони ус-
танов виконання покарань, зміцнення матеріальної бази; здійснення 
роздільного тримання засуджених з урахуванням тяжкості вчиненого 
злочину та кримінологічної характеристики засудженого, виду зло-
чинної діяльності; перегляд озброєння співробітників відділів без-
пеки; більш якісна підготовка персоналу відділу нагляду та безпеки і 
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режиму та охорони, зокрема поліпшення відбору кандидатів на слу-
жбу, бажано, щоб вони пройшли службу в Збройних силах України 
(приклад Норвегія), що мають відповідний стан здоров’я, та психоло-
гічну підготовку; вирішити питання боротьби з корупцією з погляду 
економічної складової; зміна ідеології застосування основних засобів 
виправлення та ресоціалізації засуджених в установах виконання по-
карань з посиленням психолого-педагогічної роботи з особистістю і 
підготовки її до життя в суспільстві, відновлення соціальних зв’язків 
засуджених; розробка форм проведення виховної роботи, організації 
освітнього процесу та трудової зайнятості засуджених у нових умовах 
відбування покарання з урахуванням вимог динамічної безпеки. 
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кримінально-виконавчого права та кримінології  
Академії Державної пенітенціарної служби 

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ  
В УКРАЇНІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Одним з аспектів вітчизняної пенітенціарної реформи є запрова-
дження експериментального проєкту щодо платної послуги з надання 
поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України [1]. Зазна-
чені поліпшені умови передбачають збільшення площі камери для ут-
римання ув’язнених, наявність у ній холодильника, телевізора, мікро-
хвильової печі, кондиціонера, душу та туалетної кімнати, можливість 
одномісного розміщення тощо. Також у камері з поліпшеними побу-
товими умовами має бути проведено косметичний ремонт. Загалом 
такі камери відповідають рівню двох-трьох зіркового європейського 
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готелю. Вартість доби перебування в них становить від 346 до 780 грн 
залежно від регіону знаходження слідчого ізолятора [2]. 

З огляду на те, що поліпшені умови утримання в слідчих ізоля-
торах може дозволити собі лише незначна кількість ув’язнених, а пе-
реважна їх більшість через неспроможність оплатити таку послугу 
та жалюгідний стан вітчизняних  слідчих ізоляторів приречена на 
животіння в переповнених камерах за відсутності належних санітар-
но-гігієнічних та побутових умов, постає запитання, чи не є ство-
рення камер з поліпшеними побутовими умовами порушенням прав 
більшості ув’язнених, яким такі камери недоступні. 

Відомо, що згідно з Правилами внутрішнього розпорядку слід-
чих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, 
ув’язнені та засуджені, яких тримають у таких ізоляторах, користу-
ються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Кон-
ституцією України, за винятком обмежень, визначених законодавст-
вом України. Такі обмеження мають бути мінімально необхідними 
для досягнення визначених законом цілей ув’язнення [3]. На прак-
тиці вказаний нормативний припис не дотримується. Права ув’язне-
них переважно залишаються в площині декларації, а не реальної їх 
реалізації. Яскравим прикладом останнього є те, що місця неволі пе-
ретворились у дуже небезпечні осередки інфекційних захворювань, 
можливість заразитися в яких на порядок вища, ніж на волі. «Пере-
січні» засуджені не мають можливості отримати кваліфіковану ме-
дичну допомогу, що призводить до зростання рівня захворюваності 
та смертності серед них [4]. За деякими даними, смертність у слідчих 
ізоляторах за період з 2014 року по 2017 рік зросла в порівнянні з 
попередніми роками у три рази [5, с. 67]. 

За таких обставин ускладнюється можливість усунення причин, 
що стають підставами для звернень громадян України до Європей-
ського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо неналежних умов тримання 
засуджених і осіб, узятих під варту, їх медичного, матеріально-тех-
нічного забезпечення, що, насамперед, тягне за собою додаткові ви-
трати держави на виплату компенсацій та стає причиною форму-
вання негативного іміджу України у світовому співтоваристві.  

Кількість осіб, які ЄСПЛ визнав жертвами порушень Україною 
статті 3 Європейської конвенції про захист прав і основоположних 
свобод людини (ЄКПЛ) в аспекті неадекватної медичної допомоги 
особам, які утримуються в пенітенціарних установах, за 7 місяців 
2019 року була більшою, ніж за п’ять попередніх років разом взятих. 
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Неналежні умови тримання засуджених та ув’язнених, що поляга-
ють у відсутності достатніх санітарно-гігієнічних умов, належного 
харчування, забезпечення одягом та гігієнічними засобами, відсут-
ність особистого простору в ув’язнених тощо ЄСПЛ визнає пово-
дженням, що принижує гідність особи (справа «ІІ проти Болгарії»: 
скарга № 44082/98 від 9 червня 2005 р.). 

Подібні умови тримання засуджених та ув’язнених є порушенням 
не лише ст. 3 ЄКПЛ, але й ст. 28 Конституції України, що декларує 
заборону жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 
поводження. Отже, твердження про забезпечення фундаментальних 
прав ув’язнених в Україні є передчасним. 

З метою створення умов для забезпечення дотримання прав та 
законних інтересів ув’язнених, приведення умов їх тримання у від-
повідність з вимогами законодавства та європейських стандартів 
урядом України було ухвалено рішення створити ефективну систему 
протидії жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню, а також умов для запобігання ви-
падкам неналежного поводження (р. 4 Концепції реформування (ро-
звитку) пенітенціарної системи України) [4]. Вказана мета 
кореспондує з цілями державної політики та основними завданнями 
Міністерства юстиції України на 2021–2023 роки, зокрема, такою з 
них, як «створення гуманістичної системи виконання покарань, що 
полягає у створенні належних умов тримання в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах» (п. 3.2.) [6]. 

Міжнародне так зване soft law також містить свої рекомендації 
щодо обсягу дотримання прав людини серед ув’язнених осіб. Так, від-
повідно до п. 1 ч. 1 Європейських пенітенціарних правил при пово-
дженні з особами, позбавленими свободи, необхідно дотримуватись 
прав людини. При цьому тримання ув’язнених в умовах, що порушу-
ють права людини, не може бути виправдане нестачею ресурсів (п. 4 
ч. 1) [4]. ЄСПЛ констатує, що неналежні умови тримання ув’язнених, 
особливо на тривалий період часу, протягом якого ці особи змушені 
жити в таких умовах, тягнуть згубні наслідки для їх здоров’я і благо-
получчя, зокрема здатні викликати в них значні психічні страждання, 
тим самим принижуючи їх людську гідність і породжуючи в них по-
чуття приниженості, що є прямим порушенням ст. 3 ЄКПЛ. 

Враховуючи той факт, що більшість ув’язнених в Україні не здатна 
скористатись послугами камер з поліпшеним комфортом через свою 
фінансову неспроможність, зумовлену критично низьким рівнем 
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життя населення (на межі чи за межею бідності), надання таких по-
слуг лише незначній частині заможних ув’язнених можливо розці-
нювати як дискримінацію всіх інших ув’язнених. Такого висновку 
доходимо шляхом тлумачення наведених вище нормативних актів.  

Україна має  дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо за-
безпечення належних умов тримання ув’язнених. Для цього замість 
сумнівних експериментів з поліпшення умов тримання в місцях не-
волі лише заможних  ув’язнених, спочатку необхідно забезпечити 
реалізацію фундаментальних прав людини для всіх ув’язнених та до-
тримуватись мінімально гарантованого їх рівня. Лише за таких умов 
створення камер з підвищеним рівнем комфорту  не виглядатиме як 
дискримінація більшості ув’язнених у контексті ст. 14 ЄКПЛ. Саме 
такої позиції щодо тлумачення вказаної статті ЄКПЛ дотримується 
ЄСПЛ у справі «Олександр Олександров проти Росії» [8, 9]. 

Враховуючи, що оскарження прав людини за ЄКПЛ завжди має 
супроводжуватись посиланням на порушення конкретного права, та-
ким порушеним правом у можливих справах ЄСПЛ про неспромож-
ність користування камерою з підвищеним рівнем побутових умов 
буде заборона на дискримінацію, нелюдяне або таке, що принижує 
гідність поводження.  

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що експеримент зі ство-
рення камер з підвищеним рівнем побутових умов, за всієї його зов-
нішньої привабливості, насправді є порушенням статей 3 та 14 
ЄКПЛ стосовно засуджених, які не спроможні скористатись такими 
камерами. Відсутність у них такої спроможності є свідченням немо-
жливості реалізації їх гарантованого державою фундаментального 
права на недопустимість жорстокого поводження, що може бути під-
ставою їх звернень до ЄСПЛ. Задоволення судом таких заяв, що не 
викликає сумніву, ляже значним тягарем на плечі громадян України 
у виді податків та інших платежів, з яких відбуватимуться відраху-
вання на грошові компенсації заявникам від імені України. 
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аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права  

та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби 

МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
У ст. 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здо-

ров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
нашої держави. Статтею 42 Основного Закону проголошується, що 
кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу. При цьому 
також визначено обов’язок держави створювати умови для ефектив-
ного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, за-
безпечувати санітарно-епідемічне благополуччя [1]. Виходячи з поло-
жень ч. 2 ст. 7 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені 
користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими 
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Конституцією України, за винятком обмежень, визначених зазначе-
ним Кодексом, законами України і встановлених вироком суду [2]. 

Реформування пенітенціарної системи України висуває вимоги 
подальшої гуманізації системи виконання покарань, тому, виходячи 
з вищенаведених положень, постає нагальна потреба в удоскона-
ленні порядку надання медичної допомоги засудженим, забезпе-
чення належного, відповідно до загальноприйнятих міжнародно-
правових актів, санітарного та протиепідемічного забезпечення. 

Актуальність цих проблем підтверджується і увагою міжнарод-
них моніторингових та наглядових інституцій до висвітлених питань 
та нормативно-правовому регулюванню. У Європейських пенітенці-
арних правилах розділ ІІІ присвячений регламентації питань охо-
рони здоров’я [3]. Міжнародні інституції за результатами неоднора-
зових моніторингових візитів виявляли низку недоліків медичної 
системи в пенітенціарній сфері та надавали рекомендації щодо шля-
хів їх усунення. 

Так, починаючи з 1998 р., Європейський комітет з питань запобі-
гання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню звертав увагу на загальноєвропейську тен-
денцію щодо збільшення ролі міністерств охорони здоров’я в «тюре-
мній» медицині. При цьому наголошувалося на необхідності інтенси-
внішого залучення Міністерства охорони здоров’я до медицини 
пенітенціарних установ, що забезпечить оптимальне медичне забезпе-
чення засуджених, а також принцип відповідності тюремної меди-
цини загальнодержавній. Ураховуючи неодноразові рекомендації 
міжнародних організацій, Генеральної прокуратури України Концеп-
цією реформування (розвитку) пенітенціарної системи України, реа-
лізація якої була розрахована на період до 2021 р., передбачено ство-
рення окремої незалежної вертикалі мережі закладів охорони здоров’я 
Державної кримінально-виконавчої служби України [4]. 

На виконання відповідних концептуальних положень 01.11.2017 р. 
у структурі Міністерства юстиції створено Державну установу 
«Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служ-
би України» [5]. Проте процес планової передачі функцій надання 
медичної допомоги засудженим та ув’язненим від Міністерства юс-
тиції України до Міністерства охорони здоров’я України на сьогодні 
фактично не завершено. Водночас створення автономної структури 
управління медициною установ виконання покарань призвело до ни-
зки проблем. Медичне забезпечення виявилося дезорганізованим з 
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огляду на проблеми адміністративного характеру. Йдеться і про масо-
вий некомплект, а подекуди відсутність медичних співробітників, і 
про незабезпечення медичними препаратами та обладнанням. Пи-
тання взаємодії між медичними частинами та адміністрацією установ 
виконання покарань досі залишається невизначеним і призводить до 
різноманітних, іноді викривлених практик співпраці й координації. 

Наявна проблематика потребує свого розроблення на науковому 
рівні та вироблення рекомендацій для вдосконалення вертикалі сис-
темоутворюючих суб’єктів санітарно-медичного забезпечення засу-
джених та порядку їх взаємодії. 

Також проведений аналіз показників діяльності медичних закла-
дів установ виконання покарань та багатопрофільних лікарень за 
останні 10 років засвідчує, що нині існує реальна потреба в удоско-
наленні системи медико-санітарного забезпечення засуджених, яка 
б формувалась на принципах наукового дослідження та обґрунту-
вання і практичної доцільності. 

Отже, в наявності комплексна науково-прикладна проблема осу-
часнення кримінально-виконавчих засад медико-санітарного забез-
печення засуджених до позбавлення волі в Україні, що зумовлює не-
обхідність проведення комплексного наукового пошуку і визначає 
вектор наших подальших досліджень. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВІКТИМОЛОГІЯ» У СУЧАСНІЙ 
НАУЦІ 

Віктимологія як наука розглядається у широкому та вузькому 
розумінні. У першому випадку вона охоплює не тільки право та кри-
мінологію (яка вивчає загальне вчення про жертву злочину), але і 
низку інших наук, у тому числі психологію та психіатрію. 

У широкому сенсі віктимологія – це соціально-психологічна га-
лузь знання, що вивчає різні категорії людей – жертв несприятливих 
умов соціалізації. Предметом соціально-психологічної віктимології є 
вивчення дітей та дорослих, які опинилися у складних життєвих ситу-
аціях та потребують спеціальної соціальної та психологічної допо-
моги. Таким чином, віктимологія – це комплексне вчення, що пос-
тійно розвивається, про осіб, які перебувають у кризовому стані 
(жертви злочинів, стихійних лих, катастроф, різних форм насильства, 
адиктивної поведінки тощо), та заходи допомоги таким жертвам. 

У вузькому сенсі віктимологія є частиною кримінології. До ба-
зових понять віктимології (і загальної, і кримінальної) відносяться 
поняття «віктимність» і «віктимизація». Віктимні, або віктимогенні 
ознаки – це придбані людиною фізичні, психічні та соціальні риси та 
ознаки, які можуть зробити її схильною до перетворення в жертву 
(злочину, нещасного випадку, деструктивного культу тощо). Вікти-
мізація, у свою чергу, є процесом надбання віктимності [1, с. 49]. 

Сучасна віктимологія як спеціальна соціологічна теорія здійс-
нює комплексний аналіз феномена жертви, виходячи з теоретичних 
уявлень та моделей, спочатку розроблених у сфері дослідження ін-
ших соціальних дисциплін (кримінології, політології, теорії держав-
ного управління, психології, соціальної роботи, конфліктології, со-
ціології девіантної поведінки тощо). Таким чином, за судженням 
Д. В. Рівмана, віктимологія є однією з наук про людину, яка вивчає 
поведінку, що відхиляється від норми безпеки [2, с. 17]. 

Сучасна віктимологія реалізується в декількох напрямках. 
Загальна теорія віктимології описує феномен жертви соціально 

небезпечного вияву, його залежності від соціуму та взаємозв’язку з 
іншими соціальними інститутами і процесами. Основна ідея загаль-
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ної теорії віктимології складається в побудові системної моделі вза-
ємодії «соціальне явище – жертва», яка описує і вивчає шляхи нор-
малізації негативних соціальних, психологічних та моральних впли-
вів на людину з боку природного середовища, штучно створеного 
житлового та робочого середовища, соціального середовища, а та-
кож кризового внутрішнього середовища самої людини з метою їх 
корекції та нейтралізації, підвищення адаптивних здібностей лю-
дини. Розвиток загальної теорії віктимології ведеться за двома на-
прямками: перший досліджує історію віктимності і віктимізації, ана-
лізує закономірності їх походження і розвитку після зміни основних 
соціальних перемінних, враховуючи відносну самостійність фено-
мена віктимності як форми реалізації девіантної активності; другий 
вивчає стан віктимності, по-перше, як соціального процесу (взаємо-
дії віктимності та суспільства), по-друге, як індивідуального вияву 
відхилень у поведінці за допомогою загальнотеоретичного узагаль-
нення даних, отриманих теоріями середнього рівня. 

Теорія прикладної віктимології вивчає віктимологічні техніки, 
зокрема: аналіз, розробку та впровадження спеціальних технік пре-
вентивної роботи із жертвами; технології соціальної підтримки; ме-
ханізми реституції і компенсації, страхові технології тощо. 

Питання віктимології стали об’єктом кримінологічних досліджень 
лише після Другої світової війни. У 1945 р. Військово-повітряними си-
лами США за прямою вказівкою військово-політичного керівництва 
країни на Японію були скинуті дві атомні бомби. Наслідком цих вибу-
хів виявилась жахлива одночасна загибель тисяч мирних мешканців 
міст Хіросіма та Нагасакі. Трагедія вийшла за рамки індивідуальної, пе-
ретворившись на національне лихо, що підштовхнуло японських уче-
них до розгляду питань про її причини. Це призвело до появи публіка-
цій з нового наукового напрямку, який отримав назву «віктимології». 
Практично одночасно дослідження в галузі віктимології почали прово-
дитися у США та деяких європейських країн [3, с. 122]. 

Створення науки «віктимології» пов’язане із прізвищами Ганса 
фон Гентіга та Бенджаміна Мендельсона, коли у 19471948 рр. були 
опубліковані розроблені ними її основні положення. У 1948 р. Г. Гентіг 
опублікував монографію «Злочинець і його жертва. Дослідження із со-
ціобіології злочинності», в якій він сформулював та розвинув принци-
пові для віктимології положення. Гентіг Г. виділив три категорії по-
нять, що складали, на його думку, предмет віктимології: 
а) нападник˗жертва, б) латентна жертва, в) взаємини між нападником 
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(заподіювачем шкоди) та жертвою. Злочинця та потерпілого він розг-
лядав як суб’єктів взаємодоповнюючого партнерства. У низці випад-
ків, за його переконанням, жертва формує, виховує злочинця та завер-
шує його становлення; вона мовчазно погоджується стати жертвою; 
кооперується із злочинцем та провокує його. Гентіг Г. також розглядає 
різні типові ситуації та взаємини, пов’язані із особистістю і поведінкою 
жертви, різні типи жертв (володіють особливою привабливістю для 
злочинців, мають специфічні можливості до опору, або є «суспільним 
непотребом»: люди похилого віку, жінки, емігранти («іновірці»), пред-
ставники національних меншин, алкоголіки, безробітні, представники 
інших маргінальних груп, діти та ін. До окремих груп жертв Г. Гентігом 
виділяються «обеззброєні» (особи з нечистою совістю; особи, які вчи-
нили злочин і тому не мають можливості чинити опір вимаганню, шан-
тажу тощо) і, навпаки, «захищені», тобто багатії, здатні забезпечити 
власну безпеку. Він також виділяє «уявні» жертви, жертви з обтяженою 
спадковістю, жертви, схильні стати злочинцями тощо [4, с. 350]. 

Поряд з Г. Гентігом першовідкривачем проблеми жертви на прин-
ципово новому рівні, творцем віктимології та автором її назви став 
Б. Мендельсон. На відміну від Г. Гентіга, який ніколи не використову-
вав цей термін і не виводив віктимологію за межі кримінології, Б. Мен-
дельсон розглядав її як самостійну наукову дисципліну [5, с. 25]. 

У зв’язку із розвитком науки віктимологією зацікавитися спочатку 
судові, а потім і загальні медичні психіатри, які почали виділяти «несві-
домі» стани, здатні порушувати можливість потерпілого чинити опір по-
рушнику. До них відносили широкий спектр патологічних станів, що ха-
рактеризувались повною втратою свідомості та різними клінічними 
формами її затьмарення. Наявність «душевної» хвороби стала вважатись 
передумовою для висновку про «беззахисність» жертви. З психоаналі-
тичних позицій схильність особи стати жертвою пояснювалась неусві-
домленим почуттям провини або сорому та бажанням бути покараним. 

Дослідженнями психіатрів було доведено, що особи з психічними 
розладами нерідко виявляються підвищено віктимними, причому у 
формуванні їх віктимності у цілому і віктимної поведінки зокрема ве-
лике значення надається факторам, обумовленим психічною патоло-
гією. Наприклад, Кокіті Хігуті у 1968 р. оприлюднив віктимологічні 
дослідження у сфері делінквентності неповнолітніх. Розглянувши мі-
жособистісні взаємини заподіювача шкоди і жертви, з одного боку, та 
фактори, що викликають шкоду, – з іншого, він класифікував харак-
теристики потерпілих залежно від факторів злочинності. Хігуті К. 
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з’ясував, що існують специфічні групи потерпілих, які розподіля-
ються за такими важливими критеріями: вік, стать і психічні власти-
вості; причому в кожній групі є тільки їй притаманні особливості вік-
тимності [6, с. 59]. 

Включення до предмета вивчення віктимології всіх категорій 
постраждалих осіб (не тільки фізичних), які стали жертвами будь-
яких обставин, робить віктимологію комплексною соціолого-психо-
логічною наукою, які не обмежується кримінальної сферою заподі-
яння шкоди. Але жертви злочинів і, наприклад, стихійних лих зовсім 
різні, а віктимонебезпечні ситуації не мають нічого спільного. 

Отже, визначаючи віктимологію як науку про вивчення будь-яких 
жертв, треба прогнозувати її становлення та розвиток у цій якості, не 
забуваючи про внутрішню суперечливість її предмета. Сьогодні у віт-
чизняній науці всеосяжної за предметом віктимології ще немає, але є 
перспектива її розвитку у самостійну науку, що синтезує знання про 
жертви будь-якого походження.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Аналізуючи законодавство зарубіжних країн, можна зробити ви-

сновок, що основним нормативно-правовим актом, що встановлює 
гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяль-
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ності (правоохоронної діяльності), є Конституція, яка в майбут-
ньому є базовою підставою для ухвалення подальших нормативних 
актів [1, с. 177]. Враховуючи рівень розвитку зарубіжних країн, на 
нашу суб’єктивну думку, необхідно більш детальніше зупинитися на 
дослідженні правового поля у Сполучених Штатів Америки (далі – 
США), як однієї з найбільш розвинених. 

Так, у США в Поправках (IV, V, XIV) до «Біллю про права» 
визначається:  

– порядок проведення обшуку, вилучення осіб та майна (право 
людей на захист людей, житла, паперів та майна від невиправданих 
обшуків або арештів не повинно бути порушено, і ордери на обшук 
або арешт не будуть видані без достатніх підстав, підтверджується 
присягою або урочистою обіцянкою. Такі замовлення повинні 
містити детальний опис місця обшуку, а також підлягають арешту 
осіб або майна); 

– положення, що стосуються притягнення до відповідальності, су-
дового розгляду і покарання. Приватна власність не підлягає конфіс-
кації для громадського користування без компенсації (ніхто не повинен 
притягатися до відповідальності за тяжкий або інший злочин інакше, як 
за постановою або звинуваченням, винесеного присяжними, за винят-
ком випадків порушення справ, що стосуються складу сухопутних або 
морських сил або народної поліції, в період, коли остання у зв’язку з 
війною або загрозливою суспільству небезпекою знаходиться на 
дійсній службі; ніхто не повинен двічі відповідати життям чи тілесною 
недоторканністю за один і той же злочин; ніхто не повинен зазнавати 
примусу свідчити проти самого себе в кримінальній справі; ніхто не по-
винен позбавлятися життя, свободи або майна без законного судового 
розгляду; ніяка приватна власність не повинна відбиратися для гро-
мадського користування без справедливої винагороди); 

– не можливість обмеження прав людини інакше, аніж за рішен-
ням суду (всі особи, що народилися або натуралізовані у США і 
підлеглі їх юрисдикції, є громадянами США і штату, в якому вони 
проживають. Жоден штат не може ухвалювати або приводити у вико-
нання закони, що обмежують привілеї та вольності громадян США; 
жоден штат не повинен позбавляти кого-небудь життя, свободи або 
власності без законного судового розгляду і не може відмовити особі, 
яка перебуває в його юрисдикції, в рівній для всіх захисту закону). 

З вищесказаного можна зробити висновок, що Конституція 
США містить лише деякі основні права людини, а все інше регу-
люється законодавством, відомчим та міжвідомчим рівнів. 
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Так, враховуючи велику кількість правоохоронних органів в 
Америці, зазначені нормативні акти забезпечують законність під час 
здійснення оперативно-розшукових заходів конкретними суб’єк-
тами. Наприклад, основні повноваження ФБР закріплено в Листі-ін-
струкції Генерального прокурора до директора ФБР від 15 грудня 
1976 року. «Використання інформаторів у розслідуванні у справах 
внутрішньої безпеки, організованої злочинності та в інших кри-
мінальних справах»; Інструкції Генерального прокурора про поря-
док проведення секретних операцій ФБР (січень 1981 р.); Вико-
навчому наказі Президента США № 12333 від 4 грудня 1981 р. 
«Розвідувальна діяльність США»; Інструкції Генерального прокурор 
від 7 березня 1983 р. «Про порядок розслідування у справах про за-
гальнокримінальні злочини, діяльність підприємств, організовану 
злочинність, внутрішню безпеку і тероризм». Крім того, розділ XVIII 
Кодексу закону США включає спеціальні положення, що визначають 
ці дії розвідки та кримінальної поліції щодо доступу до ліній зв’язку 
(телеграф, телефон, радіо, комп’ютерний зв’язок) з метою отримання 
даних контррозвідки; перехоплення радіо- та телекомунікаційних 
ліній; реалізація технічних засобів перехоплення, їх розподіл та во-
лодіння; отримання дозволу на використання оперативно-технічних 
засобів у США, а також їх використання проти американських грома-
дян; процедури використання методів перехоплення; захист від неза-
конного вилучення інформації, доступ державних службовців до 
банку даних та записів про використання електронних засобів ко-
мунікації; розкриття поштових відправлень тощо [2, с. 99]. 

Законодавство США передбачає використання конфіденцій-
ності на законодавчому рівні співпраці громадян. Працівник кри-
мінальної поліції оцінюється, перш за все, за якістю роботи його ін-
форматорів. Кожного поліцейського вчать, що якщо він здатний 
творити і продовжує працювати на своєму «секретному апараті», він 
найкращий серед колег, зразок для наслідування. Вся робота з інфор-
маторами розміщена в суворій законодавчій базі. 

Як приклад, під час роботи з інформатором співробітник ФБР 
зобов’язаний своєю посадовою інструкцією враховувати: наскільки 
діяльність інформатора може суперечити конституційним гарантіям 
прав громадян і, таким чином, не порушує її (з позиції законності) 
розслідування або подальше кримінальне переслідування в суді; 
наскільки надійний інформатор з погляду його інформації; чи здатне 
ФБР безпосередньо контролювати і спрямовувати діяльність цього 
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інформатора, а також цінність отриманої інформації за допомогою 
інформатора обґрунтовує витрати ФБР на очікувану винагороду ін-
форматора за співпрацю [3]. 

У низці американських штатів визнаний так званий «привілей 
інформатора», згідно з яким таємний інформатор звільняється від 
обов’язку з’являтися в суд для давання показань, і інформація, що 
надходить від нього, повідомляється в суді оперативним допитува-
ним як свідок, який має право не розголошувати особистість дже-
рела. Це робить виняток із загального правила про неприпустимість 
використання похідних доказів [4, с. 142]. 

Федеральний конституційний суд США постановою від 26 травня 
1981 р. підтвердив конституційність фігури «свідка зі слів». Так само 
вчинили і в Федеральній республіці Німеччині. Тобто мається на 
увазі, що від осіб, які контактують з агентами можливо отримати 
«свідчення зі слів або слуху», «показання з чужих слів». Відповідно 
до наявної в США практики судом у певних випадках можуть прий-
матися як докази відеозаписи показань свідків замість особистої явки 
цих людей до суду, що, як вважають американські юристи, створює 
додаткові гарантії їх безпеки. Гарантії конфіденційності надаються 
органами поліції під час розслідування тяжких, особливо небезпечних 
злочинів, організованої злочинності і т. ін. Питання про надання га-
рантій секретності під час розслідування злочинів середньої тяжкості 
розглядається для кожного конкретного випадку. Під час розсліду-
вання дрібних злочинів гарантій не передбачено [5, с. 14]. 
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СЕКЦІЯ 5  
СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА 

РОБОТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

Борець Юлія Василівна, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри  

психології Академії Державної пенітенціарної служби; 
Щербата Вікторія Григорівна, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри  
психології Академії Державної пенітенціарної служби 

ТИПИ МАНІПУЛЮВАННЯ В СИСТЕМАХ «КЕРІВНИК – 
ПІДЛЕГЛИЙ» ТА «ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ» 

У сучасному суспільстві, проблема маніпуляції свідомістю лю-
дини активно обговорюється представниками широкої громадсько-
сті та стає предметом бурхливих дискусій. З недавнього часу пи-
танню маніпуляції стала присвячуватися велика кількість робіт 
вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, також вона знаходить 
своє відображення у творах художньої творчості, що зайвий раз під-
тверджує її актуальність, вихід на новий рівень соціальної чутливо-
сті, а також прагнення людини підкорювати інших для власних ці-
лей. Дослідження проблеми маніпуляції свідомістю і розгляд її з 
наукового погляду налічує всього кілька десятків років. 

Маніпуляція – це окремий випадок прихованого управління, що 
відрізняється тим, що воно відбувається завідомо проти волі адре-
сата впливу і завдає йому шкоди (матеріальної, моральної чи психо-
логічної) [1, с. 76–83]. 

Керівник-маніпулятор має право за посадою розпоряджатись під-
леглими, привласнює собі право розпоряджатися людиною. Це ста-
влення до підлеглого може виявлятися в різних формах: у приду-
шенні чи прямому домінуванні, у маніпулюванні, приниженні – 
явному і грубому або витонченому і завуальованому [3, с. 34–90]. До 
певної міри, м’який примус краще, ніж грубе нехтування гідності 
людей. Але основна проблема – посягання на особистість – при 
цьому не вирішується, а лише заганяється в глиб свідомості. Захис-
титися від примусу і приниження важко, але все ж легше, ніж від 
маніпуляції, оскільки протистояння в основному буває завуальова-
ним. Маніпуляція постійно використовується в управлінській прак-
тиці на рівні міжособистісних колективів. 
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Маніпуляція – досить поширене явище в спілкуванні викладачів 
і студентів, при цьому вона є важливою причиною виникнення різ-
них складнощів і небажаних ексцесів у цьому спілкуванні. 

Маніпуляції деяких викладачів слугують багатьом студентам 
сприятливою передумовою для власного маніпулювання. Татен-
ко В. О. встановив закономірність, що на три маніпуляції викладачів 
студенти відповідають двадцятьма п’ятьма маніпуляціями [4, с. 3–18]. 

У результаті проведених досліджень В. О. Татенком було вияв-
лено, що у студентів присутні довгострокові та короткострокові мані-
пулятивні цілі [5, с. 97–103]. Довгострокові маніпулятивні цілі у сту-
дентів, за їх власним визначенням, є бажання отримати позитивну 
екзаменаційну оцінку, або залік, маючи при цьому мінімум знань, «не 
напружуючись». Короткостроковими проміжними цілями можуть 
стати такі: вдало пройти поточний етап навчання (отримати оцінку на 
занятті, здати контрольну чи курсову роботу), не обтяжуючи себе при 
цьому належною підготовкою, пропустити заняття та прикрити пропу-
ски без поважної причини, отримати завдання меншого обсягу тощо. 

Маніпуляція студентів також може носити характер розваги, роз-
рядки, самоствердження. Ці висновки підтверджують думку В. В. Мо-
скаленко [2, с. 132–138] про існування двох видів маніпуляцій: гедо-
ністичної та прагматичної. Прагматична маніпуляція спрямована на 
досягнення певної мети, щоб добитися виграшу (змусити адресата 
щось прийняти та від чогось відмовитися і т. ін.). Гедоністична мані-
пуляція відбувається заради тієї емоційної реакції, яку маніпулятору 
вдається викликати в адресата. В деяких випадках маніпуляція висту-
пає як відповідь на неадекватну, з погляду студентів, дію викладача. 

Виділяють двадцять п’ять найбільш поширених студентських 
маніпуляцій, які класифікуються за їх мішенями впливу, та об’єдну-
ються в шість умовних груп: 

І. Перший тип: як мішені впливу використовуються особистісні 
властивості та якості викладачів, які самими носіями розглядаються 
як позитивні: довірливість, доброта, чуйність тощо. 

– «Надавити на жалість» – викликати у викладача почуття спів-
чуття, жалю, розповідаючи про проблеми особистого, сімейного, 
професійного характеру, проблеми здоров’я: «довести, що ти знахо-
дишся в безвихідному становищі», «розповісти про своє важке 
життя і нелегку долю», «розповісти про свої труднощі» тощо. 

«Легенда» – відпроситися із занять у деканаті, або частіше у ви-
кладача з вигаданою причиною: «мені потрібно в лікарню», «приї-
хали батьки», «потрібно забрати передачу» та інше. 
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– «Липа» – здійснювати махінації з документацією: «підробляти 
заяву, або підпис», «доставити в журнал оцінки», «підкинути екза-
менаційний білет, або змінити умови завдання» тощо.  

– «Очікувати з моря погоди» – попросити дозволу відповісти на-
ступного разу, пообіцяти викладачеві підтягнутися в наступному се-
местрі та ін. 

ІІ. Другий тип: мішені впливу на викладачів – їх потреба в само-
ствердженні та в позитивних емоціях.  

– «Заговорити зуби» – підтримувати розмову на цікаві для викла-
дача теми: «спробувати перевести розмову в інше русло, заплутати 
його», «спробувати пожартувати з ним», «намагатися відволікти». 

– «Чого ви бажаєте» – сподобатись викладачеві, створити собі 
імідж хорошої людини: «вести себе, як він бажає», підтримувати 
його позицію, погоджуватися з ним та уважно слухати», «пристосу-
ватися» та інше. 

– «Пускати пил у очі» – увійти в довіру до викладача, захоплю-
ючись ним: «втертися в довіру», «компліменти та жарти», постійно 
йому говорити: «як ви добре виглядаєте», «нам подобаються ваші 
заняття» тощо. 

ІІІ. Третій тип: мішень впливу – нездатність деяких викладачів 
протистояти психологічному тиску. 

– «Бунт на кораблі» – надавати колективний тиск на викладача: 
«вся група просить скасувати заняття», «починають балаган» і т. ін. 

– «Осада фортеці» – умовляти викладача, настирливо повторю-
ючи своє прохання. 

– «Перевірка на надійність» – погрожувати викладачеві, шанта-
жувати його, використовуючи: загрози поскаржитися начальству, по-
грози про розправу з ним, якщо не поставить іспит, або залік, тощо. 

– «Снайперський вистріл» – вивести викладача зі стану емоцій-
ної рівноваги: «заважати викладачу проводити заняття», принизити 
викладача в очах оточення», «створити шум у групі» та інші. 

ІV. Четвертий тип: мішень впливу – конформізм деяких викладачів. 
– «Прив’язати викладача» – вдатися до посередницької допо-

моги родичів, знайомих, інших викладачів: «попросити викладача, 
щоб той попросив іншого», «через третю особу» і т. ін. 

– «Маніпуляція заліковою» – демонструвати залікову книжку з 
високими оцінками: «попрацював на залікову – потім вона нехай 
працює на мене». 
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– «Ви обіцяли» – нагадати викладачеві про обіцянки, які він на-
справді не давав, апелювати до його честі: «Ви ж обіцяли, так не че-
сно», тиснути на самолюбство: «Ви ж справедливий викладач і не 
будете…» та інші. 

– «На приклад» – порівняти себе з більш слабкими студентами: 
«порівняти зі слабшим, який отримав залік» тощо. 

V. П’ятий тип: мішень впливу – професійні установки викладачів. 
– «Зарисовка під розумного» – зображувати зацікавленість пре-

дметом, створити собі імідж доброго студента: «показати видимість, 
що я дуже серйозно ставлюся до предмета», «ставлю запитання, 
вступаю в дискусії», «приносити на заняття книги», «дивитися з ро-
зумінням на викладача під час лекції», «зробити розумний вираз об-
личчя», «сідати на першу парту» та інші. 

– «Сам запитуєш – сам відповідаєш» – змусити викладача самого 
виконати завдання, або відповісти на питання: «скажу слово, перепи-
таю, чи так це – викладач сам того не помічаючи відповідає на запи-
тання», «просимо викладача пояснити вирішальне завдання стільки 
раз, доки він сам його не вирішить» та інші. 

– «Пресинг інтелектом» – продемонструвати викладачеві гли-
бокі знання по досліджуваному предмету, виявити прогалини в знан-
нях самого викладача. Таким чином, змушують поважати себе, а по-
тім цим користуватися. 

VІ. Шостий тип: мішень впливу – корисні прагнення самих ви-
кладачів. 

– «Серпом і молотом» – надати або запропонувати свою фізичну 
допомогу в якій-небудь справі: «працювати для кабінету», «малю-
вати плакат» і т. ін. 

– «Презент» – піднести викладачеві невеликий подарунок: 
«квіти», «цукерки», «джентльменський набір» та ін. 

Отже, маніпулювання – це вид психологічного впливу, майстерна 
реалізація якого веде до прихованого пробудження в іншої людини 
намірів, які не збігаються з її реальними бажаннями. Викладачі мо-
жуть навіть не здогадуватися про те, що студенти ними маніпулюють, 
як часто це відбувається. Вони слабо захищені від студентів – маніпу-
ляторів. З нашого погляду, цей факт може впливати на вияви викла-
дачами маніпулятивних дій як зворотної реакції.  
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начальник відділу з дослідження проблем протидії корупції та загрозам  
економічній безпеці Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем  

боротьби з організованою злочинністю при РНБО України 

ВПЛИВ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ  
НА ПРОТИПРАВНУ ПОВЕДІНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Питання запобігання злочинності завжди залишаються у пріори-

теті держави. Зокрема, важливим є здійснення запобіжних заходів на 
загальносоціальному рівні з урахуванням різних вікових груп насе-
лення. При цьому надзвичайно актуальною є проблема формування 
правової культури неповнолітніх, створення умов для запобігання їх 
протиправній поведінці.  

Оскільки особи, які вчиняють протиправні дії у ранньому віці, пі-
зніше важче піддаються виправленню і в результаті складають основ-
ний резерв для рецидивної злочинності. І, навпаки, якнайраніше 
вжиття профілактичних заходів до підлітків, які вчиняють дрібні пра-
вопорушення, значною мірою дозволяє не допустити формування в 
них кримінальної спрямованості. При цьому істотним у визначенні 
детермінантів правопорушень вважають динамічний зв’язок і взаємо-
залежність умов життєдіяльності і соціальної ситуації розвитку підлі-
тка, що впливають на його пристосування до умов середовища. У 
цьому разі йдеться про соціальну дезадаптацію підлітків, тобто таку 
їхню соціалізацію, за якою вони набувають негативного досвіду, що 
спричиняє їхні подальші протиправні вчинки [1, с. 267–268, 270]. 

Кримінальна субкультура є виявом деструкції і дегенерації щодо 
культури взагалі та культуротворчих субкультур зокрема. Сутність 
же загальної кримінальної субкультури полягає у суспільній небез-
пеці, асоціальності, криміногенності, протиправності. Ця тенденція 
врешті-решт зводиться до конкретного носія кримінальної субкуль-
тури – правопорушника. Дослідження кримінальної субкультури як 
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суспільного явища розгортає та збільшує можливості для належної 
протидії злочинності і до зниження її впливу, є підґрунтям вдоско-
налення запобіжної роботи, спрямованої на зменшення суспільно 
небезпечного і протиправного впливу субкультури на конкретну 
особу, окрему їх групу, на державу та суспільство загалом [2, с. 141]. 

Кримінальна субкультура багато в чому відтворює ознаки так 
званої досоціальної культури, оскільки передбачає відверте ігнору-
вання всіх соціальних норм, за винятком «корпоративного» вжитку. 
Кримінальна субкультура може бути умовно поділена на субкуль-
туру злочинного світу і субкультуру закладів виконання покарань, 
особливого місця позбавлення волі, де люди використовують цю суб-
культуру як засіб інтеграції та подолання тягарів, пов’язаних із від-
буванням покарання [3, с. 91–92]. 

При цьому рецепція норм кримінальної субкультури в Україні не-
повнолітніми відбувається повсякчас і різними способами, найнебез-
печніший з яких – масове криміногенне зараження за допомогою за-
собів масової інформації. При цьому метою залучення неповнолітніх 
до активної участі в злочинному способі життя є: вирішення «кадро-
вого питання» злочинних угрупувань і нестабільних груп, тобто вер-
бування нових членів угрупувань;  загальне криміногенне зараження 
молоді в країні для полегшення подальшого залучення підлітків у зло-
чинну та іншу протиправну діяльність; для створення в підлітків об-
раза «благородного злочинця», що в загальному викличе більш толе-
рантне ставлення до професійних злочинців і вчинених ними злочинів 
у неповнолітніх, які не схильні до виявів девіації і не стануть у майбу-
тньому правопорушниками (з цією метою використовується, найчас-
тіше, так звана «злочинна романтика») [4, c. 353]. 

Особливої небезпеки набуває поширення кримінальної субкуль-
тури в мережі «Інтернет», що може реалізовуватись у вигляді створення 
спеціалізованих сайтів, активного інформаційного «просування» кри-
мінальної субкультури та ідеології у соціальних мережах та ін. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що з метою запобігання про-
типравній поведінці неповнолітніх доцільним є внесення доповнень 
до ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» щодо визначен-
ня поняття кримінальної субкультури – як псевдокультурного середо-
вища, що існує в суспільстві та засноване на протиставленні загально-
визнаним цінностям, нормам суспільства і виражається в системі 
злочинних принципів, форм організації життя, нетерпимості до зако-



227 

нослухняної поведінки й пропаганді кримінальних традицій та кримі-
нальної ідеології як системи поглядів і уявлень групової свідомості 
осіб, заснованої на оцінці соціальної дійсності з позиції кримінальної 
субкультури, а також щодо заборони у ст. 2 виробництва та розпов-
сюдження продукції, яка пропагує кримінальну субкультуру та ідео-
логію, в тому числі в мережі «Інтернет».  
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ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ПСИХОЛОГА В УСТАНОВАХ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ 
Важливе місце у структурі діяльності психологів установ вико-

нання покарань та слідчих ізоляторів посідає робота щодо профілак-
тики можливої деструктивної поведінки з боку засуджених та інших 
негативних явищ у їх середовищі, в поєднанні із заходами щодо фор-
мування мотивації до їх виправлення та особистісного розвитку. Все 
це в комплексі створює передумови для ресоціалізації, успішної і без-
болісної інтеграції засуджених у суспільство після їх звільнення. 

Профілактика розуміється як сукупність заходів, спрямованих на 
виявлення причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню 
негативних явищ, а також розробка заходів щодо їх запобігання. Про-
філактична функція психолога установи виконання покарань та слід-
чого ізолятора, згідно з Типовими посадовими обов’язками, є вико-
нання діяльності, спрямованої на виявлення, усунення та 
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попередження особистісних і групових негативних психологічних 
явищ, які виникають внаслідок перебування особи в ізоляції від сус-
пільства, надання психологічної допомоги засудженим та особам, взя-
тим під варту, а також, у разі необхідності, безпосередньо персоналу 
установи [3].  

Залежно від ступеня розвитку негативних явищ серед континген-
ту засуджених та ув’язнених у профілактичній роботі використову-
ють заходи щодо їх попередження, запобігання або припинення. По-
передження досягається сукупністю заходів, спрямованих на 
виявлення причин і умов, які можуть викликати небажану поведінку, 
і її усунення. У разі, коли заздалегідь виявити і усунути причини й 
умови, що сприяють такій поведінці, не вдалося, але відомо про під-
готовку протиправного діяння, вживають заходів щодо запобігання. 
Нарешті, якщо про його скоєння стало відомо співробітникам місць 
соціальної ізоляції, то вживаються заходи щодо його припинення. 

За способом організації роботи із засудженими можна виділити 
такі форми психопрофілактики, як загальна та індивідуальна. Осно-
вним змістом загальної профілактики є виявлення причин і умов, що 
сприяють вчиненню антисуспільної поведінки, цілеспрямована реа-
лізація заходів загальнопрофілактичного впливу, а також здійснення 
пропаганди серед населення. Індивідуальна профілактика – це орга-
нізований цілеспрямований вплив на свідомість, почуття, волю про-
філактованих осіб з метою усунення, нейтралізації, блокування ная-
вних у них негативних якостей (перекручених потреб, протиправних 
цілей, антигромадських поглядів, мотивів, звичок) і формування по-
зитивних властивостей, стереотипів та навичок законослухняної по-
ведінки [4, с. 295–299]. 

Усі заходи індивідуальної профілактики можна умовно розділити 
на: 1) інформаційні заходи (накопичення й аналіз інформації у ході пі-
знавальної діяльності); 2) заходи впливу (здійснення психологічного 
впливу в рамках реалізації профілактичних заходів щодо осіб або груп 
осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя); 3) заходи контролю. 

Інформаційні заходи спрямовані на створення інформаційного 
банку даних про осіб, які потребують профілактичного впливу. До 
них відносяться: виявлення і постановка на облік, регулярне запов-
нення карток обліку. При накопиченні інформації про індивідуальні 
особливості не може бути дрібниць: цілком ймовірну значущість 
може мати тип темпераменту і мотиви особи, індивідуальний рівень 
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тривожності й особистісна система цінностей, характерологічні осо-
бливості і форми проведення дозвілля, самооцінка особистості і рі-
вень її інтелекту та інше. 

Заходи впливу, спрямовані власне на профілактику злочинів, 
можна розділити на три групи: а) заходи переконання; б)заходи при-
мусу; в) заходи допомоги.  

До заходів переконання відносяться: проведення профілактичних 
бесід; закріплення наставника та ін. Примусові заходи застосовуються 
під час здійснення протиправних дій або для припинення їх підготовки: 
ізоляція з метою розірвання злочинних зв’язків, вилучення забороне-
них предметів, речовин тощо. Заходи допомоги орієнтовані на полег-
шення соціальної адаптації і на формування соціальної стійкості (толе-
рантності) профілактованого. До їх числа відносяться: забезпечення 
покращення умов праці і побуту, заходи, спрямовані на нормалізацію 
стосунків з іншими засудженими, адміністрацією та близькими, спри-
яння особистісному зростанню, професійному вдосконалюванню. 

Основне призначення заходів контролю полягає в оцінці ефектив-
ності проведених заходів і корекції тактики профілактичної діяльності. 
Для цього здійснюються різного роду моніторинги, перевірки, отри-
мання зворотного зв’язку від засуджених та їх оточення [4, с. 301]. 

Для профілактичної роботи в установах виконання покарань до-
сить ефективною є стратегія «рівний – рівному», тобто підготовка 
інструкторів з середовища засуджених. Робота за програмою «рів-
ний – рівному» дозволяє вирішити проблеми конфіденційності, до-
віри, відвертості у висвітленні питань, пов’язаних з ризикованими 
формами поведінки. Засудженим – майбутнім інструкторам – необ-
хідно надати можливість брати участь у регулярних групових занят-
тях, на яких вони зможуть отримати підтримку і необхідну інформа-
цію, яку вони потім будуть передавати іншим засудженим [1]. 

Перевагою групової та масової роботи є отримання максималь-
ного ефекту при мінімумі витрат. Під час вибору її форм необхідно 
брати до уваги характер проблеми, особливості закладу та учасни-
ків, доцільним є застосування комбінацій усіх можливих форм. 

Одним з найбільш поширених напрямків психопрофілактичної 
роботи є інформування. Воно зазвичай проводиться у формі лекцій, 
бесід, розповсюдження спеціальної літератури або відео- і телефіль-
мів. Сутність підходу полягає у спробі впливу на когнітивні процеси 
особистості з метою підвищення її здатності до прийняття конструк-
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тивних рішень. Для цього зазвичай широко використовується інфор-
мація, підтверджена статистичними даними, наприклад про згубний 
вплив наркотиків на здоров’я і особистість. Інформаційні групові за-
няття під керівництвом психолога чи профільного фахівця дають мо-
жливість донести певну інформацію з профілактичною метою до ці-
льової групи засуджених та ув’язнених.  

Для профілактики поведінки, що відхиляється, можуть бути ре-
комендовані також тренінгова робота за такими напрямками: 

1. Тренінг резистентності (стійкості) до негативного соціального 
впливу. У ході тренінгу змінюються установки на поведінку, форму-
ються навички розпізнавання маніпуляцій, розвивається здатність 
говорити «ні» в разі тиску, дається інформація про можливий де-
структивний вплив з боку окремих груп оточення тощо. 

2. Тренінг асертивності або афективно-ціннісного навчання. За-
снований на уявленні, що девіантна поведінка безпосередньо 
пов’язана з емоційними порушеннями. Для попередження цієї про-
блеми учасників навчають розпізнавати емоції, висловлювати їх 
прийнятним чином і продуктивно справлятися зі стресом. У ході 
групової психологічної роботи також формуються навички прий-
няття рішення, підвищується самооцінка, стимулюються процеси са-
мовизначення і розвитку позитивних цінностей. 

3. Тренінг формування життєвих навичок. Під життєвими нави-
чками розуміють найбільш важливі соціальні навички особистості. 
Перш за все, це вміння спілкуватися, підтримувати дружні зв’язки і 
конструктивно вирішувати конфлікти в міжособистісних стосунках. 
Також це здатність брати на себе відповідальність, ставити цілі, від-
стоювати свою позицію та інтереси. Нарешті, життєво важливими є 
навички самоконтролю, впевненої поведінки, зміни себе і навколи-
шньої ситуації [2]. 

Основними напрямками профілактичної роботи психолога уста-
нов виконання покарань та слідчих ізоляторів, на нашу думку, мають 
бути: 

– психологічна профілактика масових ексцесів та втеч з місць 
позбавлення волі; 

– соціально-психологічна профілактика конфліктів у середовищі 
засуджених; 

– психологічна профілактика суїцидальної поведінки серед засу-
джених; 

– профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекції серед засуджених; 
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– психологічна профілактика адиктивної поведінки. 
Таким чином, профілактична робота психолога в установах ви-

конання покарань та слідчих ізоляторів має на меті виявлення, усу-
нення та попередження особистісних і групових негативних психо-
логічних явищ, які виникають внаслідок перебування особи в 
ізоляції від суспільства: масових ексцесів, конфліктів, адитивної, су-
їцидальної поведінки та ін. Для цього має застосовуватись широкий 
спектр форм, методів та технологій психологічної роботи. 
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ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Благополуччя особистості віднедавна стало не лише повсякден-
ною, але й науковою проблемою. Цьому сприяло декілька причин. 
По-перше, зміна акцентів гуманітарної політики. Суспільство остан-
нім часом прийняло важливість позитивного самопочуття окремої 
людини. Селігман М. вважає, що політика держави має бути спря-
мована на примноження загального благополуччя, і саме благопо-
луччям можна виміряти її успіх чи провал [13, с. 122]. Щороку скла-
даються різноманітні рейтинги країн, де живуть найбільш щасливі 
люди (Індекс людського розвитку, Всесвітній індекс щастя, Індекс 
кращого життя, Індекс якості життя тощо [15]). Однак зазвичай Ук-
раїна посідає в них невисокі позиції. Зокрема, в 2020 р. Україна по-
сіла 123-тє місце із 149 країн [18]. По-друге, негативна соціалізація 
(акцентування негативних санкцій), перевага негативних стимулів 
та емоцій впливають на психологічне здоров’я і скорочують життя 
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людини. По-третє, ключовим інститутом негативної соціалізації є 
навчальні заклади, які базуються на соціальному порівнянні і пос-
тійному оцінюванні, однак не навчають особистість «бути щасли-
вою». Відомо, що соціальне порівняння та оцінювання знижує бла-
гополуччя [3]. Особливо це стосується навчального процесу, коли 
оцінки викладача можуть стати підставою для зниження самооцінки 
учня [12]. В новітній школі, особливо початковій, намагаються змі-
нити ситуацію, однак виші, незважаючи на реформування за євро-
пейськими стандартами, на нашу думку, надто мало приділяють 
цьому уваги. В багатьох країнах навчальні курси, присвячені збере-
женню позитивного самопочуття, вже інтегровані в систему вищої 
освіти. Так, М. Селігман започаткував програму розвитку життє-
стійкості студентів [13], Т. Бен-Шахар викладав позитивну психоло-
гію в Гарвардському університеті [2], в ММГУ О. Огнєвим запрова-
джена програма «Життєва навігація» [9]. 

В Україні проблема благополуччя (психологічного та суб’єкти-
вного) в основному вивчається науковцями гуманітарного напрям-
ку. Ведуться методологічні дискусії стосовно операціоналізації та 
специфіки вимірювання феноменів щастя, благополуччя, самопо-
чуття [1; 6; 14; 17]. 

В Академії Державної пенітенціарної служби приділяється ба-
гато уваги самопочуттю як викладачів, так і курсантів. Крім забезпе-
чення діяльності психологічної служби, в Академії ДПтС у началь-
ний процес введено курс «Психологія суб’єктивного благополуччя». 
Однак можливості підвищення особистісного благополуччя 
суб’єктів навчального процесу, на наш погляд, використані неповні-
стю. Нижче наведені апробовані та рекомендовані засоби підтримки 
позитивного самопочуття в рамках навчальної діяльності. 

Один з найпростіших засобів підвищення особистісного благо-
получчя – бібліотерапія як творче прочитання літературних творів. 
У рамках популяризації результатів наукових досліджень науковці 
представляють їх у формі, яка доступна для читача без психологіч-
ної освіти. В таких публікаціях результати наукових досліджень 
представлені у вигляді науково-популярного тексту, який містить 
опитувальники (М. Селігман), рекомендації і вправи (С. Любомир-
ські), що дає можливість читачеві здійснювати самодіагностику, а 
саме читання «перетворюється в дистантне психологічне консульту-
вання» [5, c. 89]. Зрозуміло, що літератури, яка популяризує ідеї до-
сягнення щастя, дуже багато. Однак у нашій країні спостерігається 
дві крайнощі: або автори викладають свій особистий досвід, часто 
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не звертаючись до відповідних наукових досліджень, або пропону-
ються наукові публікації із специфічною термінологією, яка часто 
не зрозуміла пересічному читачеві. Із нашого досвіду, на особливу 
увагу, як продукт вдалого поєднання науковості і доступності ви-
кладу, заслуговують три книги: «Психологія щастя» С. Любомир-
ські (2014), «Ключі до благополуччя» І. Бонівел (2009) та «Шлях до 
процвітання» М. Селігмана (2013). Ці праці заплановано вивчати під 
час опанування курсу «Психологія суб’єктивного благополуччя». На 
жаль, немає можливості запропонувати курсантам звертатися до ві-
дповідної літератури під час вивчення інших навчальних дисциплін. 
Можливості міжпредметних зв’язків у такому випадку досить обме-
жені, однак виходом, на нашу думку, можуть стати посилання на 
статті відповідної тематики в соціальних мережах. По-перше, вони 
зазвичай не мають великого обсягу, по-друге, використовують попу-
лярний формат і не вимагають від читачів психологічної освіти. Од-
нак відповідальність викладача, в цьому випадку, полягає в наданні 
посилань на дійсно якісні матеріали, оскільки якість інформації в ме-
режі «Інтернет» може дуже сильно варіюватися. 

Також можуть залучатися наукові матеріали відповідного спря-
мування під час викладання інших психологічних дисциплін. Так, 
під час вивчення психокорекції доцільно згадати позитивну психо-
терапію Н. Пезешкіана [10], психодіагностики – методику вивчення 
психологічного благополуччя К. Ріфф, сучасних теорій особистості 
– теорію самодетермінації Е. Десі, Р. Райяна [11]. У курсі загальної 
психології важливо розглянути феномен позитивного мислення й 
оптимізму [7]. 

Цілісні тривалі тренінги, спрямовані на підвищення самопочуття 
(зокрема програми Т. Ексакусто [16], Т. Данильченко [4]), в межах на-
вчального процесу навряд чи можливі. Однак їх елементи доступні для 
використання не тільки в рамках психологічної освіти, але й будь-якої 
іншої, оскільки стратегії, спрямовані на підвищення оптимізму, побу-
дови позитивних стосунків, цілепокладання, стануть у пригоді кожній 
людині без врахування того, в якій сфері вона стане професіоналом. 

Найбільш дієвий спосіб популяризації здобутків позитивної пси-
хології, на нашу думку, – це пропозиція курсантам у рамках вивчення 
різних курсів окремих практик досягнення щастя (їх 12 виділила 
С. Любомирські [8]). Так, під час вивчення соціальної психології в рам-
ках висвітлення міжособистісних стосунків варто приділити увагу 
стратегії розвитку і підтримки соціальних зв’язків, а також стратегії 
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добрих справ. У рамках вивчення курсу з психологічного консульту-
вання доцільним, на наш погляд, буде акцентування стратегії вдячно-
сті та прощення (як для самих потенційних консультантів, так і як 
стратегія вирішення психологічних проблем клієнтів). 

Подальші перспективи дослідження вбачаємо в підготовці цілі-
сної програми забезпечення особистісного благополуччя (на зразок, 
курсу життєвої навігації А. Огнєва) із врахуванням специфічних 
умов навчання курсантів. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА СЕЛФІ 

На сьогодні ми не можемо уявити існування сучасної людини 
без смартфона. Різноманітні гаджети є символом ХХІ століття. Ще 
трохи менше 200 років тому люди не могли навіть і подумати, що 
фотографії будуть доступні кожній людині, більше того, кожен 
зможе фотографувати сам себе, за лічені секунди виставляючи знім-
ки на загальний огляд. 

Завдяки поширенню мобільних пристроїв із вбудованою фото-
камерою серед людей поширилась звичка більше фотографувати на-
вколишнє середовище, в тому числі себе в цьому світі, крім того, 
розповсюдженню фотографування «самого себе» сприяла і поява 
мобільного додатку Instagram. 

Таким чином, селфі є невід’ємною частиною життя сучасної лю-
дини, селфі-фото вже давно стало своєрідною субкультурою, новою 
формою самовираження і в деяких випадках новим видом залежності. 

Селфі – міжкультурний феномен, який виник в еру інтернету, і 
заслуговує на увагу наукової спільноти сам по собі, незалежно від 
культурних меж. 

Вітчизняні вчені-психологи зацікавились феноменом «селфі» та 
намагаються дослідити його з різних сторін. Так К. Гринькова, звер-
тається до проблем самопрезентації людини і вивчає явище селфі як 
культурний феномен. Лабунська В. досліджує «видиму людину» як 
соціально-психологічний феномен, зовнішній вигляд і фотовізуалі-
зацію зовнішніх подій, які відбуваються в житті людини. Праці 
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Д. Погонцевої присвячені проблемам самопрезентації людини в ін-
тернет-просторі та аналізу селфі як соціально-психологічного фено-
мена. Соколов Б. розглядає таке філософське поняття новоєвропей-
ської культури як «суб’єкт», відзначаючи його центральним топосом 
поняття «селфі». 

Існує постійний інтерес до цієї проблематики в західній науці. 
Карр Н. розглядає селфі як функціональний нарцисизм, який необ-
хідний середньостатистичному користувачеві, щоб про нього по-
чули і дізналися. Кілнер Дж. вважає селфі потребою у прагненні до 
самопізнання і самовдосконалення, інструментом внутрішнього до-
слідження власного «Я»; з погляду концепції Дж. Оуллета, селфі мо-
жна розглядати як рекламу, за допомогою якої особистість прагне 
«продати» себе соціуму. Худ Б. пояснює селфі як процес нової 
суб’єктивності, який є неминучим у зв’язку із розквітом технологій. 
Рутледж А. П. розглядає феномен селфі не як ідентифікацію, а як 
комунікацію, де селфі є повідомленням, запрошенням до діалогу, 
прагненням до схвалення чи обговорення дій. На думку К. Томсона, 
селфі слід розглядати з погляду еволюції нарцисизму особистості, 
тобто самомилування, самолюбовання, які реалізуються за допомо-
гою селфі в силу розвитку цифрових каналів поширення інформації. 

Оксфордський тлумачний словник дає визначення поняттю «сел-
фі» як фотографії самого себе, зроблену, як правило, за допомогою 
смартфона чи вебкамери і розповсюдженої за допомогою соціальних 
медіа. Ключовим для нас у цьому визначенні є остання фраза – «… 
розповсюджені за допомогою соціальних медіа», адже це те, що від-
різняє селфі від звичайної автофотографії. Отже, можемо вважати, 
що селфі – це частина самопрезентації особи. 

Гонсалес Ф., засновник Instagram, звертає увагу на ігровий ас-
пект селфі. Він описує селфі як розвагу, щоб подивитися на себе. 
Сутність селфі полягає не в тому, щоб зобразити себе ідеальними, а 
навпаки, «погратися» із власним образом «Я». Важливо показати не 
себе, а місце, в якому перебуваєш, і емоції, що переживаєш. Отже, 
цінність селфі полягає в тому, що воно виконує роль візуального що-
денника, де особи активно фіксують місця, події, емоції та презенту-
ють їх соціуму в такий спосіб [1, с. 160]. 

Росохін А., доктор психологічних наук, психоаналітик, вивча-
ючи особливу пристрасть до селфі у сучасних людей, виокремив такі 
основні причини цього явища: 

– формування хибного «Я». Особи, що захоплюються селфі, не 
завжди мають потребу поділитися своїми фото. Дуже часто – це гра 
в самого себе. З одного боку, – це розширення меж образів власного 
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«Я», а з іншого – формування хибного «Я», шляхом пригнічення іс-
тинного «Я»;  

– підтвердження власного існування – шляхом презентації влас-
них фото в мережі особа заявляє про себе; 

– брак реальних переживань. Через викладання фото в мережі 
людина компенсує брак спілкування з іншими. У людини виникають 
позитивні емоції після схвалень її фото, які часто допомагають по-
долати негативне емоційне тло реальності; 

– інструмент привертання уваги. В цьому випадку фото виступає 
засобом створення власного образу, тобто є одним із способів само-
піару [3]. Варто зазначити, що селфі допомагає виразити свою іден-
тичність, тобто дає змогу особі декларувати належність до певної 
спільноти, професії, ділитися своїми вподобаннями.  

Селфі розвиває творчість особистості, оскільки пошук теми, ра-
курсу є творчим зусиллям особи, що фотографує, створюючи свій 
новий образ, індивід мимоволі творить [1, с. 160]. 

На противагу згаданим дослідникам наявні думки, що в час 
комп’ютеризації та віртуалізації селфі можна розглядати як новий та 
сучасний тип і форму спілкування. Хуан Е.С. уважає, що споживачі 
цифрової інформації читати не люблять, а лише сприймають образи, 
тому не розповідають, а демонструють фото.  

Певною мірою за допомогою автопортретів людина формує 
свою репутацію [2]. За допомогою автопортретів ми розповідаємо 
оточенню ще і про свої переживання. Скорчити смішну фізіономію 
в музеї, зобразити страждання поруч з кондитерською, зробити ми-
лий вираз обличчя поруч зі своїм бойфрендом – кращий і найкорот-
ший спосіб покрасуватися, похвалитися або поскаржитися. Адже 
людині потрібна аудиторія.  

Ще одна причина створення селфі – подолання тривоги. Щоб зро-
бити фото, ми вибираємо перевірений ракурс, робимо звичний вираз 
обличчя. Для селфі ми лише штампуємо єдиний образ, в якому нам ком-
фортно. Це і не дає вийти за рамки звичного. Щоб поглянути на себе з 
боку, треба довіритися людині з камерою – професіоналу. А це дуже 
тривожно. Ось ми і знаходимо спокій, стоячи з телефоном напроти дзер-
кала. Вибираючи звичний ракурс, ми гарантовано уникаємо іронічних 
коментарів, та, відповідно, відвертаємо загрозу самооцінці. 

Фахівці також говорять про те, що захопленість селфі може бути 
ознакою того, що людина або самозакохана, або дуже не впевнена в 
собі. Бажання стежити за опублікованими фотографіями тих, кому 
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вони сподобалися, або тих, хто коментує їх, прагнення досягти най-
більшої кількості «лайків» – можуть бути ознаками того, що селфі 
викликають проблеми психологічного характеру. 

Таким чином, ми можемо сказати, що люди роблять селфі для 
того, щоб: 

– поділитися емоціями; 
– повідомити світу: «Я є!»; 
– підвищити власну популярність; 
– випустити пар; 
– спробувати бути щирим; 
– продемонструвати, що все «на вищому рівні»; 
– показати іншим свій внутрішній світ, свої переживання; 
– виявити підвищену заклопотаність власною зовнішністю; 
– задовільнити потребу у схваленні оточення. 
Усі люди трохи актори, яким необхідні сцена і глядачі. Ми отриму-

ємо задоволення, демонструючи себе, і це природно. Якщо не дати ак-
тору отримати овації там, де це безпечно, є ймовірність, що його темпе-
рамент прорветься назовні і він влаштує спектакль. Причому зробить 
це в самий невідповідний момент і з чарівним трагізмом. Тому селфі – 
нешкідливий спосіб підтримати своє психологічне здоров’я. 

Список використаних джерел 
1. «Селфі» визнали психічним розладом. URL: 

https://ukr.media/medicine/365147/ (дата звернення: 20.01.2021). 
2. Погонцева Д. В. Selfie – как способ самопрезентации музыкантов и не 

музыкантов. Психология, социология и педагогика. 2014. № 4. URL: 
http://psychology.snauka.ru/2014/04/2974. (дата звернення: 20.01.2021). 

3. Більше 6 селфі в день є ознакою психічного розладу – психологи. URL: 
https://gazeta.ua/articles/life/_bilshe-6-selfi-v-den-ye-oznakoyu-psihichnogo-rozladu 
psihologi/809929 (дата звернення: 20.01.2021). 

Кухар Тетяна Володимирівна, 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСТАНОВ МОЛОДІ  

ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 
Важливим фактором, що визначає будь-яку діяльність та здійс-

нює міжособистісний вплив, є соціальні настанови. Під поняттям «на-
станова» розуміється схильність сприймати й оцінювати об’єкт пев-
ним чином і готовність діяти стосовно нього відповідно до цієї оцінки, 
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що сформована на основі минулого досвіду. Відповідно й поведінку 
партнерів у шлюбі значною мірою визначають соціально-психологі-
чні настанови до сімейного життя («шлюбно-сімейні настанови»), 
тобто позиція особистості стосовно шлюбу та сім’ї, що визначає стан 
готовності до шлюбу і поведінку людини в шлюбно-сімейній сфері. 
Основними характеристиками шлюбно-сімейних настанов є такі: пе-
вний стан нервової системи та свідомості; організовані на основі ми-
нулого досвіду; виявляють готовність до реакції; мають динамічний 
та направляючий вплив на поведінку у шлюбно-сімейній сфері. 

У структурі шлюбно-сімейної настанови можна виділити такі 
компоненти: когнітивний (передбачає наявність певних знань, необ-
хідних для шлюбно-сімейної взаємодії); емотивний (полягає у сприй-
нятті себе як майбутнього об’єкта шлюбно-сімейних стосунків і відо-
бражає позицію людини стосовно сімейного способу життя в цілому); 
поведінковий (визначає психологічну готовність до шлюбу). 

Процес формування шлюбно-сімейних настанов починається з 
раннього дитинства. Саме в дитячі роки під впливом батьків закла-
дається програма, що підказує потім, як жити, якого партнера об-
рати, як будувати з ним стосунки, скільки буде дітей тощо. На про-
цес формування шлюбно-сімейних настанов безпосередньо впливає 
батьківська сім’я, яка пізніше опосередковує й впливи соціального 
оточення. Першочерговими факторами формування особистості в сім’ї 
вважаються такі: ступінь гармонійності подружнього життя батьків, за-
гальне сприйняття дитинства (було воно щасливим чи ні), розподіл 
сімейних ролей, ставлення батьків до дітей, їх спосіб життя. Для по-
вноцінного розвитку особистостi чоловiка i жiнки необхiдний мате-
ринський i батькiвський вплив з перших мiсяцiв життя дитини. До-
слiдження Морозової О. А. доводять, що позитивні настанови 
молодi щодо шлюбу i сiм’ї формуються у сiм’ях зі сприятливим пси-
хологiчним кліматом, а неповні сiм’ї сприяють формуванню негати-
вних шлюбно-сімейних настанов внаслiдок деформацiї рольової со-
ціалізації, що обумовлена вiдсутнiстю об’єкта iдентифiкацiї – 
одного з батькiв. Данi дослiджень доводять, що розлучення батькiв 
у три рази збiльшує вiрогiднiсть розлучення дiтей, в той час як кіль-
кість розлучень дiтей, якi виховувались у повній сiм’ї, значно нижче. 

Крім того, формування шлюбно-сімейних настанов визнача-
ється моделлю батьківської сім’ї (Арутюнян М., Здравомислова О, 
2008). Традиційна сім’я характеризується такими параметрами: тра-
диційним розподілом чоловічої та жіночої ролі; провідною роль у 
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прийнятті сімейних рішень належить чоловікові, високий авторитет 
батька; дружина відіграє роль матері і господині. Особливостями 
егалітарної сім’ї є: рівноправний розподіл ролей, демократична 
структура лідерства, прийняття рівності чоловіка й дружини як у ро-
дині, так і за її межами. 

У юнацькому віці процес формування шлюбно-сімейних наста-
нов переходить з латентної фази до активної, коли засвоєне в сім’ї 
та поза нею починає активно перевірятися, уточнюватися, випробо-
вуватися й співставлятися. Період пошуків у юнацькому віці висуває 
перед молоддю завдання закріпитися у світі дорослих: вони примі-
ряють різні моделі поведінки, відмовляючись від одних, приймаючи 
інші (Вербець В., 2009). 

У юнаків та дівчат можна виділити чотири види настанов на сі-
мейне життя (Н. В. Малярова, 2003): 

1) реальна настанова: молоді люди ставляться до майбутнього сі-
мейного життя з розумінням, вважаючи, що воно має будуватися на 
спільному подоланні труднощів, взаємному коханні тощо;  

2) настанова обережності характерна для юнаків та дівчат, які не 
квапляться вступати у шлюб, оскільки ставляться до сімейного 
життя насторожено, їх хвилює значна кількість розлучень; 

3) ідеалізована настанова: людям з цією настановою властиве уяв-
лення, що подружнє життя не має труднощів і проблем; 

4) невизначена настанова: молодь з подібною настановою не за-
мислюється серйозно над цим питанням, не має конкретних уявлень 
щодо майбутнього сімейного життя.  

Шлюбно-сімейні настанови містять такі провідні аспекти подру-
жнього життя (Карташова Т., 2010): 

1) загальні настанови (форма шлюбу, мотиви вступу, стиль сто-
сунків, ставлення до розлучення тощо);  

2) уявлення про інтимні стосунки (ставлення до дошлюбних ін-
тимних стосунків, сексуальних стосунків без кохання, можливість 
зради тощо); 

3) дитячо-батьківські настанови (кількість дітей у сім’ї, можли-
вість виховання прийомної дитини, стиль виховання дітей тощо); 

4) стосунки з батьківською сім’єю (бажання будувати родинні 
стосунки за прикладом батьків, бачення проблеми прийняття допо-
моги від батьків). 

Шлюбно-сімейні настанови молоді можуть як сприяти зміцненню 
шлюбу (такими є настанови подружжя на вірність партнерові, спільне 
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хобі та проведення дозвілля тощо), так і негативно впливати на под-
ружні стосунки (негативний вплив здійснюють такі настанови, як: по-
стійне очікування активності від іншого, жорстка прив’язаність до 
ідеалу та зумовлене цим постійне бажання «вдосконалити» партнера, 
недовіра до нього, очікування від нього моделі поведінки, сформовані 
як наслідок чоловічого і жіночого стереотипів тощо). 

Отже, шлюбно-сімейні настанови, формуючись з раннього ди-
тинства у процесі соціалізації, входять у структуру соціально-психо-
логічних настанов особистості та визначають її поведінку у цій 
сфері. Вони можуть бути позитивними або негативними, викривле-
ними (настанова обережності, ідеалізована та невизначена). 

Мірошниченко Оксана Миколаївна, 
кандидат психологічних наук, доцент, начальник кафедри  

психології Академії Державної пенітенціарної служби 

ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК БАР’ЄР НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНОГО 

ЗРОСТАННЯ 
В умовах глобальних трансформацій, які відбуваються в суспіль-

стві, сучасна особистість часто страждає від нестачі часу, перенава-
нтаження інформаційним потоком, що породжує прагнення до відк-
ладання різноманітних справ на потім, призводячи до стресогенних 
ситуацій. Людина прагне уникнути напруги, пов’язаної з виконан-
ням діяльності, яка їй неприємна, нецікава або надмірно складна, і 
«тягне час».  

Прокрастинація (від лат. procrastinare) – психологічний термін, 
що означає схильність людини відкладати неприємні завдання на по-
тім, тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швид-
ший результат. Ключове у визначенні прокрастинації слово «пос-
тійно». Небезпечна ситуація, коли схильність відкладати переростає 
в хронічну форму і супроводжується порушенням поведінки, за якої 
людина вже просто не в змозі вчасно виконувати потрібні дії. 

Прокрастинація – психічний стан, що характеризується усвідо-
мленим ірраціональним відкладанням виконання необхідних справ 
на пізніший термін та супроводжується негативними переживан-
нями (почуттям провини, тривогою тощо) (за К. Лей). Ключовою ха-
рактеристикою прокрастинації є ірраціональність поведінки в сукуп-
ності з усвідомленістю негативних наслідків. Для визначення рівня 
прокрастинації використовується «Шкала загальної прокрастинації» 
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К. Лей (в адаптації О.С. Віндекер, М.В. Останіна) (описує прокрасти-
націю як диспозиційну стійку рису особистості) та тест-опитувальник 
«Ступінь вираження прокрастинації» («СВП») (М. Кисельова) (вимі-
рює ступінь вираження прокрастинації стосовно досягнення значу-
щих цілей). 

Прокрастинатори – люди, схильні відтерміновувати виконання 
завдань, перекладати відповідальність на інших, працювати хаотично, 
без плану, або лише під натхненням чи за настання реченця. Тому 
вони є неефективними членами у команді. 

Прокрастинатор, використовуючи різні приводи, відкладає реа-
лізацію задуманого, доки не настає так званий «дедлайн» – термін, 
після якого вже пізно намагатися нагнати згаяний час. Емоційний 
стан такої людини стає досить напруженим: зростає рівень тривоги, 
виникає почуття провини, невпевненості у своїх силах та позитив-
ному вирішенні ситуації, зменшується працездатність, погіршується 
самопочуття та стосунки з іншими людьми через невиконання зо-
бов’язань. Усвідомлення часових обмежень, наполегливості та очі-
кування оточення ще більше загострюють ситуацію та зовсім не 
сприяють швидкому вирішенню завдань. Страх стосовно неусвідом-
люваних негативних наслідків зволікання не мобілізує, а навпаки, 
паралізує поведінку людини, змушуючи відкладати заплановані 
справи знову і знову, створюючи ефект «снігової кулі». Прокрасти-
натор часто приступає до виконання завдання тільки тоді, коли страх 
перед наслідками невиконання завдання переважить страх невда-
лого його виконання. Звичка відкладати все «на потім» із часом стає 
досить стійкою та призводить до серйозних наслідків в особистому 
житті, фінансовій та професійній сферах. 

Історичні згадки. Регулярне вивчення феномена прокрастина-
ції почалося в 1970-х рр. В історичних джерелах було виявлено зга-
дки про «прихильників відкладати на завтра» у Стародавній Греції. 
Про них писав поет Гесіод у праці «Труди та дні», афінський полко-
водець Фукідід, також на прокрастинаторів владних структурах ска-
ржився і Марк Туллій Цицерон. Стаття про прокрастинаторів була 
надрукована в такому авторитетному джерелі, як Оксфордський сло-
вник 1548 року. У різні епохи люди страждали від багатьох проблем, 
отже підстав для прокрастинації вистачало завжди. 

Теорії виникнення: 
Самоцензура. В тоталітарних суспільствах, крім державної цен-

зури, поширеним явищем є самоцензура. Небажання людини гово-
рити правду має чимало підстав: бажання уникнути неприємностей, 
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покарань чи звинувачень. Страх покарання утримує людину від ак-
тивності, ініціативи та спричиняє прокрастинацію. Крім того, постає 
проблема здатності брати на себе відповідальність. 

Авторитарність батьків. Про авторитарність батьків говорить 
професор Джозеф Феррарі з університету Чикаго. Діти з родин, де батьки 
мають незаперечний авторитет, невпевнені у собі, довго не можуть 
визначити власні наміри, постійно відкладають їхню реалізацію, не 
можуть долати перешкоди та не мають відчуття безпеки у житті. 

Особистий супротив. При прихованому супротиві людина вда-
ється до прокрастинації, бо не має бажання виконувати неприйнятні 
для неї ролі, накази. Вона знаходить достатньо підстав для невико-
нання неприємного, іде на відкритий конфлікт із керівником, колек-
тивом, родичами. Галасливі «бунтарі», що нездатні на вчинки, часто 
схильні до прокрастинації. 

Тривожність. Люди відрізняються один від одного рівнем три-
вожності, хоча цей показник нестійкий та змінюється з віком, обста-
винами. Тривожні або занадто емоційні особи – прихильники про-
крастинації, що посилює невпевненість особи в успіху. 

Види прокрастинації (Ноа Мілграм): 
1. Щоденна, побутова: відкладання домашніх справ, які потрібно 

виконувати регулярно. 
2. Прокрастинація у сфері здоров’я: відкладання корисних для 

здоров’я активностей, медичних обстежень та лікування. 
3. Прокрастинація прийняття рішень (від важливих до малоз-

начущих). 
4. Невротична: блокування прийняття життєво важливих рі-

шень (вибір професії, супутника життя, партнера). 
5. Академічна: відкладання виконання навчальних завдань, під-

готовки курсових, іспитів тощо. 
6. Компульсивна: поєднання відкладання будь-яких справ із від-

кладанням прийняття рішень. 
Крім того, прокрастинацію розділяють (Дж. Феррар) на: 
 Конструктивна: усвідомлене відтермінування виконання по-

ставленого завдання з метою підвищення ймовірності успіху, а та-
кож як усвідомлене відкладання «на потім» з метою викликати гос-
трі емоційні переживання.  

 Деструктивна: саморуйнівна захисна поведінка по типу уник-
нення. 

Типи прокрастинаторів (за Є.П. Ільїним): 
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1) напружені прокрастинатори, для яких характерні високий 
рівень тривожності, занепокоєння, почуття провини; 

2) розслаблені прокрастинатори: їх характеристики відповіда-
ють повсякденному розумінню лінощів, і вони схильні зосереджува-
тися на виконанні тих справ, які будуть приносити задоволення 
тільки в цей момент. 

Так люди, потрапляючи в неприємну, але небезпечну для життя 
ситуацію, вважають за краще терпіти постійні незначні незручності, 
поки не виснажують їх емоційно. Хворобливі стосунки з близькими 
людьми, ненависницька праця – все це пастки, в які ми заганяємо себе 
через небажання нічого міняти. Часто наш мозок чіпляється за старі 
ідеї, вже міцно зміцнюється в масах, і заперечує нові, достовірні дані. 
Класичний приклад: довгий час люди не змирювалися з тим, що Земля 
кругла (до речі, такі люди все ще існують). Інформація про те, що Зе-
мля пласка, була більш «зручною» для мозку, адже все нове, як відомо, 
лякає. Таку поведінку можна пояснити «синдром «жаби в окропі». Цей 
синдром заснований на реальному експерименті: якщо покласти жабу 
у воду комфортної для неї температури і включити поступове нагрі-
вання, жаба витратить всю свою енергію на стабілізацію температури 
тіла і, коли вода закипить, не зможе вистрибнути і загине. Якщо пок-
ласти жабу в ємність з окропом, вона відразу вискочить. 

Методи позбавлення від тимчасової прокрастинації: 
1. Зниження тривожності: регулярний сон, самонавіювання, кон-

центрація на досягнутих успіхах, чай із заспокійливих трав. 
2. Планування свого робочого часу та аналіз виконаного, а осо-

бливо – невиконаного. 
3. Визначення пріоритетів. Визначайте, які справи є невідклад-

ними та потребують негайного вирішення. Складне завдання можна 
розкласти на низку завдань та виконувати їх послідовно. 

4. Метод применшення значущості завдання. Відповідно до 
цього методу, причина прокрастинації – страх перед завданням. 
Доки ви не почали виконувати певне завдання, воно здається склад-
ним і великим. У результаті, ви постійно відтерміновуєте виконання, 
доки завдання не перестає бути актуальним, або термін не стає кри-
тичним. Метод применшення значущості завдання – простий 
прийом, що полягає в розкладанні завдання на декілька невеликих 
та незначних, таких, що можна виконати за один раз. Наприклад, 
якщо необхідно написати звіт, спершу додайте до своїх завдань на-
писання вступу до нього, далі вам буде легше. 
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5. Метод візуалізації. Метод візуалізації завершення всього 
проєкту (“себе в майбутньому”) може допомогти побороти прокрас-
тинацію і зробити вдале рішення проблеми чи завдання. В основі ле-
жить гіпотеза про уяву свого віддаленого майбутнього, до якого ве-
дуть сьогоднішні вчинки.  

Шляхи та прийоми подолання прокрастинації: 
1. Визначте «ціну прокрастинації»: скласти перелік наслідків 

прокрастинації; 
2. Придбайте щоденник і плануйте свій день – тайм-менеджмент 

(прописування на папері дає змогу усвідомлено підходити до подій 
життя). 

3. Складіть список справ, які ви маєте виконати: так набагато 
легше їх усвідомлювати. 

4. Виділіть у списку справи, які є важливими і потребують не-
гайного виконання, а також викресліть зі списку справи, які є друго-
рядними або взагалі не важливими і не потребують уваги. Розставте 
пріоритети в списку важливих справ. Спершу на 1 день. Потім і на 
завтра. Пізніше на тиждень. Глобальні цілі на місяць та на рік. 

5. Введіть жорстку тайм-калькуляцію. Методи управління ча-
сом: система управління часом Б. Франкліна, матриця пріоритетів 
Д. Ейзенхауера, часовий принцип В. Парето, система АБВ-аналізу, 
метод «Альпи» тощо.  

6. Просто почніть виконувати завдання (сам початок змушує 
провести підсвідому переоцінку, в ході якої ми найчастіше виявля-
ємо менше перешкод, аніж припускали). 

7. Почніть з малого. Обирайте зі списку спочатку більш легкі та 
швидкі для вирішення пункти. Завершуючи одне завдання за одним, 
навіть невелике, ви записуєте у підсвідомість досвід, що ви можете 
вирішувати різні завдання. 

8. Розділити та делегувати. Інколи саме усвідомлення того, що 
є великий обсяг роботи, лякає. Будь-яку роботу можна розділити на 
етапи й вирішувати частинами. Розбиття якогось завдання на етапи 
також дає розуміння того, від яких етапів ти «кайфуєш», а яких уни-
каєш. Наприклад, комусь легко написати науковий текст, але офор-
млення статті за всіма правилами – вирівнювання тексту, підбір 
шрифтів, опис літератури – викликає справжню паніку. Тому лю-
дина постійно відкладає весь обсяг роботи. Як це вирішити? За мо-
жливості делегувати комусь «нецікавий» етап. Наприклад, ви ко-
мусь допоможете написати частину наукового тексту чи реферату, а 
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за це вам красиво оформлять текст. Тобто замість того, щоб концен-
труватися на глобальному негативі, який викликає якась частина ро-
боти, шукайте всі можливі варіанти зменшення його впливу. 

9. Дати обіцянку авторитетній значущій людині про своєчасне 
доведення справи. 

10. «Відключитися» (усунути відволікаючі фактори: залишити 
телефон в іншій кімнаті чи вимкнути wifi на комп’ютері; закритися 
в кабінеті тощо).  

11. Хваліть себе після кожного завершеного завдання – «лай-
кайте» себе щодня. Похваліть себе відпочинком, смаколиками тощо. 
Похвала себе – це найкраща самомотивація шляхом позитивної са-
мооцінки.  

12. Знайти мету діяльності. Є деякі речі, яких неможливо уни-
кнути і делегувати – наприклад, коли вчитель заповнює шкільний 
журнал чи активіст пише звіт про виконану роботу для грантодавців. 
Цього ніхто не може зробити за них. Тоді варто наголосити самому 
собі: «я це роблю, тому що…». 

13. Позбавтеся від зайвого вантажу і завершіть такі завдання 
хоча б на папері. Для цього випишіть усі незавершені завдання, а 
також згадайте навіть дуже старі і не пов’язані з роботою. Визначте, 
які з них усе ще актуальні, і призначте день і час, коли точно завер-
шите це завдання. Викресліть неактуальні, і таким чином розванта-
жте захаращений розум. Час від часу – розчищайте «завали» пам’яті. 

Прокрастинація не стає перешкодою, якщо має тимчасовий ха-
рактер і, навпаки, переростає в проблему, якщо стає хронічною. Хро-
нічна прокрастинація заважає праці, успіху, планам на майбутнє. 
Вона може бути прихованим початком психологічного чи фізичного 
захворювання.  

Настояща Уляна Володимирівна, 
старший викладач кафедри психології  

Академії Державної пенітенціарної служби; 
Кісельова Аліна Миколаївна, 

магістр Академії Державної пенітенціарної служби 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА В УСТАНОВАХ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

В Україні триває процес розвитку її як правової, соціальної та де-
мократичної держави. Це зумовлює наявність несталої державної по-
літики в окремих сферах. Організація та здійснення належної та ефек-
тивної політики держави у сфері виконання покарання є одним із 
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пріоритетів правової держави. Така політика має бути спрямована та 
базуватися на принципах дотримання верховенства права та законно-
сті, захисту прав і свобод людини та громадянина. Активні дискусії 
серед науковців зумовлюють постійне вдосконалення чинного зако-
нодавства, що регламентує окремі аспекти зазначеної сфери. 

Державна політика у сфері виконання покарань багато в чому 
залежить від того, які ресурси для досягнення поставлених цілей пе-
ребувають у розпорядженні суб’єктів, що її реалізують. Йдеться про 
матеріальне, фінансове, правове, а також кадрове забезпечення 
сфери виконання покарань. Говорячи про кадрове забезпечення від-
повідної сфери, слід звернути увагу на важливість та особливості ро-
боти психолога в установах виконання покарань (далі – УВП). Пра-
вовий статус психолога в УВП регламентується наказом «Про 
організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудже-
ними» Міністерства юстиції України від 04.11.2013 року № 2300/5. 
За положеннями наказу психолог в УВП надає рекомендації персо-
налу щодо роботи з окремими засудженими, бере участь у складанні 
індивідуальних програм відбування покарання засудженими, підви-
щує рівень психологічних знань та умінь персоналу. Саме тому така 
посада є важливою для відповідних установ, адже саме психолог до-
помагає персоналу у виконанні власних обов’язків. Із іншого боку, 
однією з важливих функцій психолога є безпосередня робота із за-
судженими, виявлення їх негативних психічних станів та їх профі-
лактика, надання психологічної допомоги як засудженим, так і пер-
соналу установ. Більше того, психолог аналізує особистісні 
характеристики засуджених, що допомагає виявляти тих, що потре-
бують підвищеного рівня контролю [1]. 

Особливістю посади психолога в установі є те, що особа має во-
лодіти певним набором професійно значущих психологічних якостей, 
зокрема високий рівень соціалізації, нервово-психічної стійкості, ког-
нітивної активності, комунікативною компетентністю. З одного боку, 
такі вимоги обумовлені тим, що не кожен психолог має внутрішні 
сили та мотивацію для того, щоб вислухати та допомогти у вирішенні 
певних психологічних питань саме засудженому, тобто включається 
так звана дискримінаційна складова. З іншого боку, психолог має від-
повідати певним кваліфікаційним вимогам для того, щоб мати змогу 
компетентно вирішувати психологічні питання загалом. 

Таким чином, можна виділити два критерії для оцінки відповід-
ності та готовності особи обіймати посаду психолога в установах ви-
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конання покарання. Зокрема, йдеться про суб’єктивний фактор – на-
явність внутрішнього бажання і мотивації, та об’єктивний фактор – 
наявність спеціальної освіти та кваліфікації. Характеризуючи психо-
лога як професіонала, слід звернути увагу на те, що ця посада має 
певні особливості: йдеться про такі особистісні якості, як людяність, 
толерантність, вміння слухати, емпатія, здатність до рефлексії. Вод-
ночас, крім спеціальної освіти, особа повинна мати досвід роботи зі 
спецконтингентом, бо вміння аналізувати ситуацію, виявляти неупе-
редженість, виконувати обов’язки в екстремальних умовах – це той 
досвід, який не отримаєш, навчаючись у цивільному закладі вищої 
освіти. Саме випускники Академії Державної пенітенціарної служби 
закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання мають усі 
необхідні компетенції для якісного виконання покладених на них 
професійних обов’язків психолога, що формуються під час навчання 
та стажування на посаді безпосередньо в УВП.  

Окремо слід звернути увагу на неупередженість у роботі психо-
лога. Так, психолог в УВП має бути неупередженим до будь-якої 
особи. Зокрема, а йдеться про те, що психолог не повинен загострю-
вати уваги на тому кримінальному правопорушенні, за яке було засу-
джено особу, його ступінь тяжкості, чи є це повторне вчинення кри-
мінального правопорушення тощо. Зазначені питання можуть бути 
враховані лише у разі безпосереднього зв’язку з проблемою засудже-
ної особи. Особливість роботи психолога в установах виконання по-
карань полягає в тому, що така посада передбачає прагнення допомо-
гти вирішити психологічні проблеми особи засудженого, незважаючи 
на її правовий статус. Більше того, саме така вимога має бути однією 
із визначальних для прийняття особи на роботу, бо неупереджене і не-
дискримінаційне ставлення до засуджених – це ті якості, що мають 
бути у психолога УВП.  

Таким чином, державна політика має бути спрямована на те, щоб 
врахувати особливості та складність посади психолога в установах 
виконання покарань, зокрема, щодо організації заходів з належного 
відбору компетентних кадрів на цю посаду. 

Список використаних джерел 
1. Типові посадові обов’язки психолога установи виконання покарань та 

слідчого ізолятора: затв. наказом М-ва юстиції України про затвердження від 
04.11.2013 р. № 3251/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1866-13#Text 
(дата звернення: 19.03.2021). 
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Нікіфорова Тетяна Іванівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  
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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ПОВНОЛІТНІМИ 
ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ  

З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ 
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про пробацію» від 5 лютого 2015 

року, соціально-виховна робота персоналом органів пробації прово-
диться з усіма категоріями суб’єктів пробації, крім тих, щодо яких го-
тується досудова доповідь та засуджених до обмеження волі [1]. 

Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення 
соціально-виховної роботи, є Закон «Про пробацію» та Порядок 
здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із за-
судженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, затвер-
джений наказом Міністерства юстиції України 29 січня 2019 року 
№ 272/5 [1; 2]. 

Саме проведення соціально-виховної роботи і є основним зміс-
том пробації. Адже мета пробації – це виправлення та ресоціалізація 
особи, тобто всі потуги мають бути спрямовані на те, щоб зробити із 
правопорушника соціалізованого, корисного члена суспільства.  

Соціально-виховна робота із кожним засудженим проводиться 
згідно з індивідуальним планом роботи, який складається відповід-
ним працівником органу пробації разом із засудженим та полягає у 
виявленні криміногенних потреб та шляхів їх вирішення.  Виявлення 
криміногенних потреб здійснюється через оцінку динамічних фак-
торів ризику, до яких належать житло, освіта, робота, матеріальне 
становище, контроль над поведінкою та мисленням, психічний стан, 
вживання алкоголю, наркотиків, стосунки у суспільстві, з рідними 
та близькими, ставлення до правопорушення, готовність до змін. Ви-
явлення проблем у кожній із перерахованих сфер та їх усунення є 
запорукою досягнення мети пробації. Вирішальне значення має го-
товність суб’єкта пробації до змін. Адже без бажання засудженого 
змінити своє життя здійснення усіх заходів буде звичайною формаль-
ністю. Це не означає, що ефективна пробація полягає у виявленні го-
тових до змін засуджених та проведення із ними соціально-виховної 
роботи. Першочерговим завданням працівників органів пробації по-
винно бути формування в засудженого готовності до змін. Праців-
ник органу пробації повинен показати небайдужість до проблем за-
судженого особисто свою та держави в цілому, представником якої 
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він є, викликати довіру. Саме щире, так би мовити, задушевне спіл-
кування з особою, застосування відповідних психологічних та педа-
гогічних засобів, спрямоване на виявлення того, якою особа може 
стати, які в неї є перспективи, повинно викликати в засудженого го-
товність до змін. Це найважливіший і найскладніший крок. Саме від 
нього більшою мірою залежить успіх та ефективність усієї подаль-
шої соціально-виховної роботи. Найбільша складність полягає у 
психологічній складовій цієї частини роботи. Надмірна завантаже-
ність персоналу органів пробації, часто недостатність знань психо-
логії та педагогіки (адже працівники органів пробації не завжди ма-
ють педагогічну освіту), нестача штатних психологів стає причиною 
того, що з самого початку проведення соціально-виховної роботи не 
вдається викликати у засудженого готовності до змін. Законодавст-
вом передбачені можливі шляхи подолання цих перепон. Законом 
«Про пробацію» та низкою підзаконних нормативно-правових актів 
передбачена можливість залучення до здійснення соціально-вихов-
ної роботи органи державної влади і місцевого самоврядування, ре-
лігійні та громадські організації та волонтерів пробації [1; 2; 3]. У від-
повідному органі пробації створюється Банк ресурсів, який 
передбачає укладення договорів із підприємствами, установами, ор-
ганізаціями з метою надання послуг щодо здійснення соціально-ви-
ховної роботи із засудженими. Співпраця з такими інституціями 
спрямована на вирішення всіх виявлених криміногенних потреб, у 
тому числі на формування у засудженого готовності до змін. Для ви-
рішення останнього завдання, в першу чергу, повинна здійснюва-
тися співпраця з психологами та соціальними працівниками. Проте 
формування готовності до змін часто залежить і від того, наскільки 
працівники органу пробації, разом із відповідними органами держа-
вної влади, місцевого самоврядування, певними недержавними ін-
ституціями, намагаються вирішити соціальні проблеми засудже-
ного, якими може бути відновлення втрачених особою документів, 
забезпечення житлом, роботою, а іноді й середньою чи середньо-
спеціальною освітою, налагодження соціальних зв’язків із сім’єю, 
рідними особи, надання медичної допомоги тощо. Суттєву допомогу 
у формуванні в засудженого готовності до змін можуть надавати во-
лонтери пробації. Волонтерів пробації для допомоги у здійсненні на-
глядової чи соціально-виховної роботи мають право залучати праці-
вники органу пробації, шляхом укладення з ними договору 
уповноваженим органом з питань пробації. Підставою для укла-
дання договору є заява особи, яка бажає стати волонтером пробації. 
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Як свідчить практика, у формуванні в засудженого готовності до 
змін, а надалі і зміни прокримінального мислення, найкращою є до-
помога психологів, працівників реабілітаційних центрів для осіб, 
звільнених після відбування покарання у виді позбавлення волі, ко-
лишніх засуджених, які справді пройшли шлях виправлення та ресо-
ціалізації. Останні мають безцінний досвід власної зміни прокримі-
нального мислення та викликають у суб’єктів пробації довіру, 
оскільки дійсно здатні розуміти та співчувати їм. Залучення волон-
тера пробації передбачає проведення з ним співбесіди, під час якої 
мають бути виявлені знання, здібності, моральні та ділові якості цієї 
особи, а також мотивація, необхідні для здійснення волонтерської 
діяльності, пов’язаної з пробацією. Для вивчення моральних та діло-
вих якостей кандидата у волонтери пробації щодо нього може бути 
встановлений випробувальний строк до трьох місяців [3]. 

Отже, формування в засудженого готовності до змін є запорукою 
ефективності здійснення подальших соціальних та виховних заходів 
щодо цієї особи. Реальна, а не формальна, пробація в Україні сьогодні 
можлива винятково на основі тісної співпраці персоналу органу про-
бації з державними органами, органами місцевого самоврядування, 
громадськими та релігійними організаціями, державними та недержа-
вними підприємствами, установами, організаціями, окремими фізич-
ними особами, шляхом створення Банку ресурсів та залучення волон-
терів пробації. Нормативні передумови для цього створені. Основним 
завданням сьогодні є поширення в суспільстві думки про те, що все 
суспільство відповідальне за ресоціалізацію засуджених осіб, а не 
лише органи державної влади, що саме внесок кожного і здатен впли-
нути на рівень злочинності, на зменшення криміналізації молоді. Для 
вирішення цього завдання Державним органом «Центр пробації» 
створено відповідні інформаційні сайти, сторінку у фейсбуці, прово-
дяться різні заходи. Проте роботу в цьому напрямку потрібно пожва-
влювати, оскільки відповідна інформація доступна лише для вже за-
цікавлених осіб. А має бути зроблено акцент на зацікавленні всіх 
членів суспільства, особливо молоді. Для цього повинні бути задіяні 
всі засоби масової інформації, здійснюватися відповідні заходи для 
студентів ВНЗ та учнів старших класів шкіл. 

Список використаних джерел 
1. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160–VIII. Верховна 

Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text. (дата звер-
нення: 10.03.2021). 
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ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА ПІДГОТОВКА  
СПОРТСМЕНІВ-ДЗЮДОЇСТІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ 
Досягнення в сучасному спорті дуже високі і продовжують без-

перервно зростати. На Олімпійських іграх та інших змаганнях висо-
кого класу постійно встановлюють світові рекорди і з’являються 
нові імена рекордсменів. Звичайним людям такі результати здаються 
неймовірними. Зростання спортивних результатів відбувається че-
рез низку обставин, але основним є розкриття потенційних можли-
востей людини. Раціональна система підготовки спортсменів і її по-
дальший розвиток – найголовніший шлях до розкриття потенційних 
сил спортсмена, до формування нових можливостей людини.  

Численні наукові дослідження таких відомих учених, як В. Л. Вол-
ков, С. І. Гуськов, Є. П. Ільїн, В. Н Платонов, А. Ц. Пуні, А. В. Родіо-
нов та ін. свідчать про те, що людина використовує 40–60 % своїх по-
тенційних фізичних можливостей, що значною мірою залежить від 
психіки людини, як регулятора поведінки [1; 2; 3]. 

Однак проблему психологічної підготовки розкрито в більшості 
спортивної літератури тільки з теоретичного боку, конкретні мето-
дики психологічної підготовки розроблені в таких видах спорту, як 
плавання (С. М. Вайцеховський), гімнастика (А. Т. Філатов), легка 
атлетика (А. Т. Філатов), важка атлетика (Г. Д. Бабушкін, Ю. Ф. На-
заренко), баскетбол (В. А. Романов), проте у дзюдо такі методики не 
розроблені. 

Риси характеру спортсмена далеко не завжди задовільно перед-
бачають успішність спортивної діяльності, а комплекс психічних 
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якостей тісно пов’язаний з рівнем спортивних досягнень, тому ком-
плексна психологічна підготовка відіграє вирішальну роль для дося-
гнення найвищих спортивних результатів. 

До найважливіших психічних якостей спортсмена високого 
класу відносять: вольові якості, стійкість до стресових навантажень, 
властивості уваги, здатність управляти емоційним збудженням та ін. 

Особливості змагальної і тренувальної діяльності дзюдоїстів 
обумовлюють формування в них системи перцептивно-інтелектуа-
льних і емоційно-вольових якостей, які забезпечують сприйняття та 
аналіз ситуацій, ухвалення і реалізацію рішень в умовах, що безпе-
рервно змінюються, при активній протидії суперника. 

З’ясовано, що в умовах тренувань та змагань більшість спортсме-
нів внутрішньо занепокоєні та неврівноважені, що є індикатором ви-
сокої тривожності.  

Встановлено, що на початковому етапі своєї спортивної діяльно-
сті представники східних одноборств володіють низьким рівнем 
сформованості ауторегуляторної системи. 

У системі психологічної підготовки спортсмена слід виділяти такі 
напрями: формування мотивації; вольова підготовка; ідеомоторне 
тренування; вдосконалення спеціалізованих умінь; регулювання пси-
хічної напруженості; вдосконалення толерантності до емоційного 
стресу; управління стартовими станами. 

Основу психологічної підготовки дзюдоїстів має становити ком-
плексна емоційно-вольова підготовка. Заняття з психологічної під-
готовки повинні проводитися систематично, безперервно і мати спе-
ціалізований характер. Тренінгова робота є ефективним засобом 
реалізації психологічної підготовки спортсменів-дзюдоїстів. 

Експериментально доведено, що система емоційно-вольової під-
готовки позитивно впливає на спортивні досягнення дзюдоїстів, 
ефективність тренувальної діяльності, загальну атмосферу спілку-
вання між спортсменами і тренером, дисциплінованість і мотивацію 
спортсменів до активної діяльності. 

Аналіз результатів експерименту дає підставу вважати, що осно-
вні положення цієї роботи можуть ефективно використовуватись 
тренерами для оптимізації процесу спортивної підготовки дзюдоїс-
тів. У цілому результати проведеної роботи свідчать про ефектив-
ність розробленої нами програми дослідження, що дозволило конс-
татувати факт доцільності використання психотренінгу в навчально-
тренувальному та змагальному процесах для досягнення високого 
рівня психологічної готовності спортсменів-дзюдоїстів. 
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблема-
тики. Перспективу організації подальших досліджень вбачаємо у ви-
значенні специфічного змісту тренінгових занять, а також на розши-
рення вибірки спортсменів.  
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Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України; 
Фощій Святослав Володимирович, 

психолог Кременчуцької виховної колонії 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАНЦІВ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ВИХОВНОЇ КОЛОНІЇ 

У наш час психологічна робота із засудженими України перебу-
ває у стані реформування. Впроваджуються нові форми та методи, 
які добре показали себе в різних країнах світу: оцінка ризиків і пот-
реб засуджених, корекційно-реабілітаційні програми, когнітивно-
поведінкове втручання, просоціальне моделювання, мотиваційне 
консультування та інші. Для цього необхідно здійснювати комплек-
сну психологічну діагностику особистості кожного засудженого. 

Метою дослідження було визначення кримінально-правових та 
соціально-психологічних особливостей вихованців Кременчуцької 
виховної колонії з метою підвищення ефективності профілактичної 
та корекційної роботи з ними.   

Соціально-психологічні особливості вихованців досліджували ни-
зка вітчизняних науковців (Н. Е. Афанасьєва, Т. І. Бєлавіна, С. О. Гарь-
кавець, Н. В. Греса, С. Ю. Замула, Г. М. Кожина, С. В. Кушнарьов, 
Є. С. Макогончук, Н. В. Малиш, О. В. Мушинська, О. С. Недибалюк, 
О. М. Низовець, З. В. Спринська та інші). Більшість з них вивчали пси-
хічні стани та властивості неповнолітніх засуджених, насамперед: три-
вожність, агресивність, характер та спрямованість. 

Аналіз кримінально-правової інформації щодо 40 вихованців 
Кременчуцької виховної колонії свідчить, що всі вони юнацького 
віку (16–22 роки), серед них переважають засуджені повторно 
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(75 %), засуджених вперше значно менше (25 %). Більшість їх засу-
джені за корисливі злочини (85 %), засуджених за насильницькі зло-
чини небагато (15 %). Переважна більшість вихованців (92 %) зна-
ходяться на основному етапі відбування покарання, лише один (3 %) 
– новоприбулий, два (5 %) – на етапі підготовки до звільнення.  

Аналіз соціально-психологічних характеристик вихованців свід-
чить про те, що третина їх (30 %) мають лідерські якості і беруть ак-
тивну участь у самодіяльних організаціях засуджених. Але третина їх 
(30 %) стоять на різних профілактичних обліках (деякі – навіть на де-
кількох): схильні до суїциду (18 %), аутоагресії (13 %), втечі (5 %). 
Переважають вихованці посередньої спрямованості (73 %), вихован-
ців позитивної спрямованості значно менше (27 %). Усі вихованці бе-
руть участь у програмах диференційованого виховного впливу. 

За даними психодіагностики темпераменту за опитувальником 
Г. Айзенка, значна доля вихованців (40 %) мають слабкий тип нер-
вової системи, чверть – сильний неврівноважений (25 %), дещо 
менше – сильний врівноважений (22 %), доля вихованців з сильним 
загальмованим типом нервової системи незначна (13 %). Кореляцій-
ний аналіз показав істотний зв’язок між показниками екстраверсії та 
демонстративної акцентуації характеру (коефіцієнт кореляції 
Пірсона 0,65), нейротизму – з емотивною (0,61), циклотимною (0,63) 
та збуджуваною (0,65) акцентуаціями характеру. 

За результатами діагностики вихованців за допомогою опитуваль-
ника Г. Шмішека, всі вихованці мають по кілька виражених акцен-
туацій характеру. Найбільш виражені такі акцентуації: емотивна – 
(65 %), педантична та циклотимна (по 43 %), застрягаюча (35 %), 
збудлива, тривожна та екзальтована (по 30 %). Майже не виражені 
гірпертимна (15 %) та демонстративна (8 %) акцентуації. 

Аналогічні результати були отримані Н. В. Малиш, яка у 2005 році 
за допомогою опитувальника Р. Кетела досліджувала характерологічні 
особливості вихованців Курязької виховної колонії. Отримані дані сві-
дчать, що для вихованців характерними є такі риси, як: скептичність і 
байдужість стосовно інших, відсутність інтелектуальних інтересів, 
емоційна нестійкість, дуже низька нормативність поведінки, жорст-
кість, підозрілість, тривожність, депресивність, низький самоконтроль, 
гіперзбудженість, фрустрованість і низька самооцінка [2, с. 12]. 

Результати діагностики агресивності вихованців (опитувальник 
Л. Г. Почебут) свідчать про значну долю осіб з середнім рівнем за-
гальної агресивності (60 %), яка складається з: вербальної, фізичної, 
предметної, емоційної та аутоагресії, значно менше осіб з високим 
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(25 %) та низьким її рівнем (15 %). Проведений кореляційний аналіз 
показав значний зв’язок вербальної, фізичної та предметної агреси-
вності зі збуджуваною акцентуацією характеру (коефіцієнт кореля-
ції Пірсона дорівнює відповідно 0,61; 0,63 та 0,62); емоційної агре-
сивності – з емотивною акцентуацією (0,62), а аутоагресії – із 
застрягаючою акцентуацією (0,63). Також тісний зв’язок виявлено 
між самими показниками агресивності: фізичної та предметної 
(0,64), емоційної та вербальної (0,61). 

Визначення рівня агресивності у вихованців Курязької виховної 
колонії, проведене Н. В. Малиш у 2005 році за допомогою опитуваль-
ника Басса-Даркі, показало, що для вбивць характерним є високий 
рівень фізичної агресії (у 87 %), для злодіїв – непрямої агресії (у 
51 %), для хуліганів – дратівливості і непрямої агресії (у 78 % і 83 % 
відповідно), а для ґвалтівників – підозрілості (у 67 %) [2, с. 13]. Ана-
логічні результати були отримані З. В. Спринською, яка досліджу-
вала агресивність вихованців Самбірської виховної колонії у 2008 
році також за допомогою опитувальника Басса-Даркі [3, с. 11]. 

Діагностика суїцидального ризику вихованців за допомогою опи-
тувальника СР-45 свідчить про значну долю осіб з середнім рівнем 
суїцидального ризику (43 %), третина осіб з високим рівнем (32 %), 
доля осіб з низьким рівнем ризику незначна (25 %). Кореляційний ана-
ліз свідчить про тісний зв’язок між рівнем суїцидального ризику та 
застрягаючою акцентуацією характеру (коефіцієнт кореляції Пірсона 
дорівнює 0,61), а також пов’язаний з рівнем депресивності (0,63).  

Оцінка депресивності вихованців здійснювалася за допомогою 
шкали оцінки суїцидального ризику PHQ 9. У половини вихованців 
(50 %) депресивність не виражена, у деяких (20 %) вона виражена 
слабо, помірно (12) чи середньо (18). Кореляційний аналіз показав 
тісний зворотний зв’язок рівня депресивності з рівнем самооцінки 
(коефіцієнт кореляції Пірсона – 0,65). Тобто, чим нижче самооцінка, 
тим більше депресивність. 

Дослідження самооцінки вихованців здійснювалося за допомо-
гою опитувальника Г. М. Казанцевої. Воно показало, що майже по-
ловина вихованців (48 %) мають середній рівень самооцінки, інша 
половина – низьку (25 %) та високу (27 %) самооцінку. Кореляцій-
ний аналіз показав тісний зворотний зв’язок рівня самооцінки з рів-
нем суїцидального ризику (коефіцієнт кореляції Пірсона дорівнює – 
0,64). Тобто, чим нижче самооцінка, тим більше суїцидальність. 

Аналогічні результати дослідження самооцінки вихованців Ку-
рязької виховної колонії за допомогою самоактуалізаційного тесту 
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Е. Шострома, проведене Н. В. Малиш у 2005 році, показало, що в 
них є дисбаланс позитивних і негативних самооцінок. Їх самооцінки 
емоційно бідні і у 80 % мають позитивний знак, у 9 % – нейтральні, 
у 7 % – негативні. Значна різниця між Я-реальним та Я-ідеальним 
зустрічається у 79 % вихованців, у більшості – значна різниця між 
Я-реальним і Я-очікуваним (57 %) [2, с. 14]. 

Дослідження самооцінки вихованців Курязької виховної коло-
нії, проводене Т. І. Бєлавіною у 2005 році за допомогою методики 
«Підставна самооцінка», показали, що їх самооцінка визначається 
насамперед ступенем усвідомлення оціночного ставлення до них, 
внутрішньогрупова статусна позиція істотно впливає на їх Я-іденти-
фікацію [1, с. 58].  

Таким чином, дослідження психічних процесів, станів та влас-
тивостей вихованців Кременчуцької виховної колонії дозволяють 
зробити висновки щодо переважання в них: осіб зі слабким типом 
нервової системи, вираженими акцентуаціями характеру (насампе-
ред емотивною, циклотимною, застрягаючою, збуджуваною та три-
вожною), середнім рівнем агресивності, суїцидального ризику, де-
пресивності та самооцінки. Кореляційний аналіз показав тісний 
зв’язок між усіма психологічними показниками вихованців: темпе-
раментом, характером, агресивністю, депресивністю, суїцидальні-
стю та самооцінкою. Це означає, що корегуючи один компонент пси-
хіки, можна змінити і інші. 

Викликають занепокоєння значна доля вихованців (25 %) з під-
вищеним рівнем агресивності, суїцидального ризику (32 %), депре-
сивності (18 %), завищеною самооцінкою (25 %). Причому деякі ви-
хованці (15 %) характеризуються всіма цими ознаками, тому стоять 
на профілактичних обліках як схильні до суїциду чи аутоагресії. 
Тому працівники соціально-психологічної служби Кременчуцької 
виховної колонії проводять з ними різноманітні профілактичні та ко-
рекційні заходи, спрямовані на покращення їх психологічного стану. 
Для роботи з ними залучаються працівники інших відділів та служб 
установи, а також представники державних, громадських та релігій-
них організацій, насамперед Центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді.  
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«ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка» 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Мотивація персоналу – одна з найбільш актуальних тем уже ба-
гато років. Кожний роботодавець хотів би знати, де в його праців-
ника кнопка, натиснувши на яку можна отримати високоефектив-
ного, ініціативного та лояльного професіонала. Оскільки інструкції 
з використання та місця знаходження такої кнопки в компанії немає, 
вона створює свої інструменти з мотивації у вигляді положень, стан-
дартів, регламентів, часто підміняючи поняття мотивації й стимулю-
вання або об’єднуючи їх в єдине ціле.  

Мотивація – це внутрішнє спонукання персоналу до виконання 
своєї роботи, досягнення виробничих цілей. Власне, це бажання пра-
цювати, яким також складно управляти зовні як щастям або радістю. 
Стимулювання персоналу – це використання зовнішніх чинників, 
що змушують працівника працювати ефективно й підвищувати свою 
результативність [2, с. 96]. 

Стимулювання буває позитивним і негативним. Позитивне сти-
мулювання спрямоване на підвищення рівня задоволення потреб 
працівника і на збереження ним наявної поведінки; негативне – на 
блокування наявної поведінки шляхом зниження рівня задоволення 
потреб. Парадокс у тому, що розробляючи системи бонусів, органі-
зовуючи корпоративні свята й тренінги, компанії не можуть відмо-
витися від негативних стимулів. Крик, прилюдна критика, перехід 
від робочої ситуації на особистість працівника, а часто й штрафи, які 
маскуються більш прийнятним терміном «депреміювання», викори-
стовують на практиці багато українських компаній.  

Генрі Форд вважав, що «лише два стимули змушують людей 
працювати: бажання заробітної плати та страх її втратити». Але чи 
насправді це так сьогодні? Чого прагне працівник, коли влаштову-
ється на роботу? Які його потреби необхідно задовольнити робото-
давцеві для досягнення найкращого результату?  
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Існує велика кількість класифікацій, моделей і теорій мотивації: 
ієрархія потреб Маслоу; теорія потреб Альдерфера, теорія мотивації 
Мак-Клелланда; двофакторна теорія мотивації Герцберга; теорії «X» 
і «Y» Мак-Грегора; теорія драйвів Фрейда; теорія мотивації Портера 
– Лоулера; теорія очікувань Врумата інші. Однак, простіше кажучи, 
влаштовуючись на роботу, працівник сподівається отримати: гроші; 
стабільність і безпеку; комфорт; справедливість; розвиток і кар’єру; 
визнання; новизну і драйв; самореалізацію.  

Як ви могли помітити, у наведеному переліку немає штрафів, але 
це не заважає роботодавцям їх використовувати. Згідно з досліджен-
ням, проведеним порталом rabota.ua, 52 % учасників на запитання 
«Чи існує у вас на роботі система штрафів за порушення?» відповіли 
позитивно. Основні причини штрафів носять дисциплінарний харак-
тер: запізнення – 60 % опитаних; прогул – 53 %; поява на роботі в 
нетверезому стані – 52 %; безпричинна відсутність на роботі понад 
відведений на це час – 50 %.  

Варто наголосити, що згідно із статтею 147 КЗпП за порушення 
трудової дисципліни до працівників можуть бути застосовані лише 
два заходи стягнення – догана або звільнення, а стягувати штрафи із 
заробітної плати заборонено, проте це не зупиняє багатьох українсь-
ких роботодавців [3]. Вони створюють систему оплати праці із пос-
тійною та змінною частиною, і саме остання є предметом штрафних 
маніпуляцій. Крім дисциплінарних порушень, штрафують за:  

– неправильне оформлення або втрату документів – 45 % респо-
ндентів;  

– невиконання плану продажів – 38 %;  
– порушення дрес-коду – 21 %;  
– куріння – 19 %; 
– вживання їжі на робочому місці – 16 %.  
Як же ставляться працівники до штрафів на роботі?  
– 13 % учасників опитування підтримують систему штрафів, 

вважаючи, що це зміцнює дисципліну;  
– 48 % – вважають штрафи нормальним явищем і прагнуть не 

порушувати правил, щоб не втратити своїх грошей;  
– 40 % опитаних відповіли, що їм дуже некомфортно працювати 

в такій обстановці, а це вже ризик для компанії втратити цінних пра-
цівників.  

Компанії не афішують наявність системи штрафних санкцій, 
щоб не зменшити таким чином потік претендентів і не зіпсувати 
бренд роботодавця. Часто під час працевлаштування або взагалі не 



260 

попереджають про штрафи, або інформують про них частково, а про 
повний перелік порушень, за які передбачено штраф, працівник діз-
нається вже працюючи в компанії. У деяких випадках система штра-
фування персоналу чітко не сформована і носить суб’єктивний без-
системний характер, який залежить від настрою керівника або його 
стосунків з працівником.  

Мотивація персоналу традиційно – це не синонім “добре” і “ді-
єво”. І не завжди це те, що перевірено роками, і що спрацює в конк-
ретній ситуації. В розвинених країнах це усвідомили майже століття 
тому. До нас ця думка тільки починає доноситися у вигляді відлуння. 
Рідкісні приклади вітчизняного креативного підходу до мотивації 
співробітників компаній доводять, що слід задуматися про впрова-
дження інновацій у цьому напрямку. А світовий досвід підкаже, в 
якому напрямку варто працювати. Звичайно, готового рецепту ніхто 
не запропонує, оскільки в нестандартній мотивації дуже важливий і 
особистісний підхід до кожного співробітника, і визначення особли-
востей сформованого колективу, від чого і повинні відштовхуватися 
методи. Однак вони можуть наштовхнути на думку, з чого почати і 
як використовувати свої можливості [1, с. 328]. 

Загалом креативна мотивація допоможе вирішити низку про-
блем, з якими стикаються роботодавці, серед яких такі:  

– Як залучити до роботи найбільш “бажаних” кандидатів з ринку 
праці – крім матеріальної вигоди, яку вони можуть отримати в будь-
якій компанії?  

– Як утримати цінних працівників і не допустити їх міграції до 
конкурентів, які можуть запропонувати щось більше, ніж стандарт-
ний набір “подяк” за роботу?  

– Яким чином можна підвищити продуктивність праці, не жерт-
вуючи на це багато сил і фінансів?  

Для виявлення компанії з найбільш мотивованими співробітни-
ками телекомпанія CNN і журнал Fortune щорічно проводять спільне 
дослідження, в якому бере участь 1000 найбільш маститих корпора-
цій з усього світу. І ось вже чотири роки поспіль беззмінним лідером 
цього рейтингу є Google. З одного боку, можна заперечити, що ця 
компанія може собі це дозволити, враховуючи її масштабність, але, 
з іншого боку, щоб створити такий проєкт і постійно тільки вдоско-
налюватись, необхідні кваліфіковані співробітники з бажанням від-
даватися роботі цілком і повністю. Тому Google – найпоказовіший 
приклад того, як потрібно мотивувати співробітників, щоб вони при-
носили якомога більше користі роботодавцю. Однак треба визнати, 
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до свого статусу Google прийшов не від хорошого життя – у період 
2005–2010 рр. заклятий ворог компанії, Facebook, переманив більше 
500 чоловік, серед яких були Чед Херлі (творець YouTube), Енді Ру-
бін (глава відділу мобільних пристроїв) та інші ключові кадри. Після 
цього були введені безпрецедентні заходи з мотивації співробітни-
ків, що дозволили докорінно змінити ситуацію.  

Які ж рецепти успіху Google? Це: висока зарплата; унікальний 
комфорт на робочому місці; головне результат; твою роботу бачать 
всі; дрібниці вирішують все.  

Є ще один спосіб мотивації, який притаманний інноваційним ком-
паніям, – принцип індивідуального підходу. Для молодих співробіт-
ників важлива участь в житті колективу, участь у спортивних заходах. 
Для старших – визнання статусу. Жінкам – оплачуваний косметичний 
салон, чоловікам – тренажерний зал. При цьому не треба забувати про 
почуття важливості, значущості та визнання працівника.  

Ще одним цікавим прикладом “сили слова” була імперія Стіва 
Джобса. Консультанти його компанії, то є люди креативні і розумні, 
обіймали посаду зі скромною назвою “геній”. Від цієї ідеї була подвійна 
користь: керівник робив акцент на тому, що в його штаті працюють 
тільки геніальні люди, які, в свою чергу, були вельми горді своїм стату-
сом, працювали добре, щоб виправдати надану довіру. Стів Джобс го-
ворив: «Є просто робота, а є робота всього життя. Робота, в історії якої 
ви залишите свій слід. Робота, в якій ніколи не потрібно йти на компро-
міс. Робота, заради якої ви б пожертвували своїми вихідними. Ви мо-
жете отримати таку роботу в «Apple». Люди не приходять сюди, щоб 
уникнути ризику. Вони приходять, щоб плавати глибоко. Вони хочуть, 
щоб їх робота мала результат. Великий результат, який не зможе повто-
рити ніхто і ніде. Ласкаво просимо в «Apple» [3, с. 85]. 

Український досвід не настільки цікавий і різноманітний, як сві-
товий, але і в нашій країні є креативності в питаннях мотивації. Зви-
чайно, і в креативній мотивації повинні бути рамки розумного, але 
те, що в наш час вона подіє краще, ніж традиційні методи – доводить 
світовий досвід. Головне – знайти свій особистий підхід до власних 
співробітників. 
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК СПРОБА ЗМІНИТИ СВІТ НА КРАЩЕ 
Навчання та виховання студентів реалізується через створення на-

вчально-виховної системи, сутність якої визначається філософським 
розумінням змісту соціальної системи взагалі. Така система є поєднан-
ням системоутворюючих елементів, що перебувають у взаємодії та 
зв’язках між собою і утворюють цілісну єдність. Відповідно, на-
вчально-виховна система має низку ознак, спільних із соціальними си-
стемами, серед яких цілеспрямованість, цілісність, поліструктурність, 
динамізм, взаємодія з середовищем та відкритість до інших систем. 

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопо-
моги, піклування про ближнього. Традиційно, осіб, які працювали у 
цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчин-
цями, добровольцями тощо, а з кінця XX століття – волонтерами.  

Волонтерство є невід’ємною частиною інформальної освіти. Мі-
ста розвиваються, коли кожен перестає жити за принципом «моя 
хата скраю». Регіони трансформуються, коли спільноти небайдужих 
об’єднуються заради світлих змін по всій країні. Волонтери – це 
люди, які не ігнорують проблеми, а вирішують їх. Замість звинува-
чень та «зради» вони діють. Волонтери роблять Україну такою, в 
якій хочуть жити щасливо.  

Локальні громадські організації та активісти міста розвивають 
зоо- та ековолонтерство, правозахисний сектор, реалізовують низку 
благодійних та соціальних проєктів. Також популярності набуває во-
лонтерство в освітній сфері, а саме: на тренінгах, лекціях, воркшопах. 

Волонтерство – це форма добровільної благодійності, що безко-
рисливо та усвідомлено здійснюється фізичними особами та ґрунту-
ється на принципах законності та гуманності, яка визначається Зако-
ном України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
від 05.07.2012 р. [1].  

Волонтери можуть працювати, зокрема, при Центрах соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) та при різних громадсь-
ких об’єднаннях. Найчисельнішою групою волонтерів є учні стар-
ших класів і середніх спеціальних закладів, студенти вищої школи. 
Волонтерами виступають також батьки, пенсіонери та спеціалісти, 
які безкоштовно надають різні види соціальних послуг. 

На сьогодні волонтерські організації існують у 80-ти країнах світу. 
Близько 110 мільйонів людей щорічно беруть участь у добровільних 
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програмах, що допомагають у сферах освіти, охорони здоров’я, екології, 
соціального захисту та багатьох інших. Волонтерство – один із ефекти-
вних інструментів розкриття власного потенціалу та розвитку практич-
них навичок. Громадська активність часто допомагає спробувати себе в 
майбутній професії та зробити свідомий вибір подальшого шляху. 

На базі закладів вищої освіти створюються волонтерські клуби, 
проводяться школи волонтерів, які активно працюють у громаді та 
надають реальну допомогу тим, хто її потребує. З одного боку, сту-
денти мають можливість сповна розкрити свої таланти, знайти свій 
шлях до самовираження, оскільки волонтерство – це справжнє поле 
для творчості. А, з іншого боку, це допомога іншим, яка приносить 
радість та користь. Ставши волонтером, ви можете допомагати ди-
тячим будинкам, різним організаціям, притулкам тощо. Крім того, 
волонтерство – це велика відповідальність.  

Так, нещодавно, на базі Обласного молодіжного центру м. Чер-
нігова проводився дводенний тренінг «Школа волонтерства», в 
якому активно взяли участь курсанти та студенти Академії ДПтС. 
Основною метою тренінгу було навчити молодих людей, які праг-
нуть до змін, волонтерити. Першого дня учасники тренінгу дізнава-
лися про теорію волонтерства (історія, становлення та принципи 
правильного волонтерства). Тренери провели інтерактивну годину 
для охочих. Спікери поділилися власним досвідом громадської діяль-
ності та надихнули юнаків долучатись до соціальних ініціатив. На-
прикінці заняття тренер оголосив про можливість перетворити вла-
сне натхнення у дію. Учасники отримали змогу потрапити на одну з 
10 «соціальних екскурсій». Кожна екскурсія – це близьке знайомс-
тво з громадською організацією міста та участь в одному з її проєк-
тів. Проєкти на будь-який смак та бажання – від оновлення міського 
парку до організації безкоштовних обідів для літніх людей. Другого 
дня було закріплення теоретичної частини та підсилення знань прак-
тикою. Учасники разом з тренерами мали змогу відвідати Чернігів-
ський притулок для тварин, погодувати їх та погуляти із собакою, 
яка їм сподобалася. Фінальний етап проєкту – це аналіз отриманого 
досвіду. У змішаних групах молоді люди обмінялися своїм досвідом, 
обговорювали соціальні проблеми, з якими вони зіштовхнулись, та 
власні відчуття від допомоги іншим. Завдяки участі професійних 
психологів та волонтерів-ровесників учасники змогли краще зрозу-
міти, як застосувати отриманий досвід у житті та способи впливу на 
покращення свого міста, країни чи світу. На завершення тренінгу 
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всім учасникам та майбутнім волонтерам видали сертифікати, які за-
свідчували їхній базовий рівень навчання у школі волонтерства.  

Також курсанти факультету пробації Академії ДПтС мали змогу 
відчути себе в ролі аніматорів-волонтерів. Напередодні Дня Святого 
Миколая вони привітали дітей загиблих героїв АТО та ООС. На святі 
дітки не просто отримували подарунки, а «розчакловували» їх від 
заклинань чортика, граючись в ігри та виконуючи різні завдання. Пі-
сля чого на колінах у Святого Миколая розповідали віршики та отри-
мували подарунки.  

На базі Академії ДПтС до Дня Святого Миколая проводився збір 
одягу, взуття, побутових речей та коштів, на які купувалися подару-
нки для дітей сиріт м. Чернігова. Курсанти активно брали участь у 
цій акції та допомогли завезти речі до дитбудинків. 

Крім того, кожного року курсанти здають кров до станцій пере-
ливання крові. За таку допомогу суспільству навчальний заклад йде 
назустріч та надає повноцінний вихідний у день здачі крові, а також 
2 дні вихідних до відпустки. 

Ті ж самі волонтери були й учасниками виставки, на якій пред-
ставляли правозахисників та розповідали про їх життя. Цю виставку 
також проводив Дім прав людини м. Чернігова. 

Насправді волонтерство є невід’ємною частиною життя більшо-
сті курсантів та студентів. Адже це зрозуміло, що від нас, молодого 
покоління, залежить майбутнє. І хто, як не ми, можемо змінити його 
на краще, допомагаючи тим, хто цього потребує. Через допомогу 
людям, які цього потребують відбувається становлення гуманної, 
соціалізованої особистості. Тому що саме молодь є реактивним дви-
гуном у суспільстві та забезпечує розвиток і хороше майбутнє у су-
спільстві для своїх нащадків. 
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СЕКЦІЯ 6  
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО  

ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

Берднік Інна Володимирівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної  

діяльності та загальноправових дисциплін Національного  
університету «Чернігівська політехніка»; 

Гарига-Грихно Маргарита Михайлівна,  
експерт, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу  

забезпечення діяльності центру Чернігівського НДЕКЦ МВС 

РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 240 КК УКРАЇНИ, ВІД СКЛАДІВ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 57, 58 КУпАП 

Необхідність розмежування злочинів та адміністративних правопо-
рушень, об’єктом впливу (посягання) яких є надра, пояснюється тим, 
що на законодавчому рівні та у правозастосовчій практиці відсутні уз-
годжені, чітко визначені алгоритми зазначеного розмежування, що при-
зводить до порушення принципу законності під час застосування від-
повідних норм адміністративного і кримінального законодавства.  

Порівнюючи ознаки складів злочинів, визначених у ст. 240 КК, 
та складів адміністративних правопорушень, передбачених статтями 
57, 58 КУпАП, необхідно виділити такі їх відмінності, а саме: 

1) предмет. Предметом злочинів, передбачених ст. 240 КК, є надра 
і корисні копалини загальнодержавного значення у природному стані, 
тобто природні мінеральні утворення органічного та неорганічного 
походження, що знаходяться у надрах, на поверхні землі, у джерелах 
вод і газів та на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами 
залягання є придатними для промислового використання. Поряд з 
тим предметом цих злочинів визнаються також підземні [1, с. 8] та 
поверхневі води [2, с. 823]. Як слушно зазначає О.О. Дудоров, на сьо-
годні один і той же вид корисної копалини в одному випадку може 
бути корисною копалиною місцевого значення, а в іншому – корис-
ною копалиною загальнодержавного значення [2, с. 824]. За таких 
обставин не можна, на наш погляд, доволі спрощено підходити до 
відмежування зазначених злочинів від суміжних адміністративних 
правопорушень, як це іноді робиться на основі загального розуміння 
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відповідних норм КК і КУпАП: «злочин відрізняється від зазначе-
ного адміністративного правопорушення об’єктом (для злочину ним 
є суспільні відносини, що забезпечують умови охорони та раціональ-
ного використання як основних, так і супутніх корисних копалин, 
якщо вони не є загальнопоширеними); місцем вчинення злочину є 
також території та об’єкти природно-заповідного фонду; для зло-
чину характерна повторність; настання таких наслідків, як загибель 
людей, їх масове захворювання, інші тяжкі наслідки; створення не-
безпеки для життя та здоров’я людей чи довкілля» [3, с. 246]. 

Таким чином, порівнюючи склади правопорушень, передбаче-
них ст. 240 КК та статтями 57, 58 КУпАП, слід враховувати відмін-
ності в змісті предметів, передбачених ст. 240 КК та визначених у 
статтях 57, 58 КУпАП. Предмети цих злочинів позначаються понят-
тями «надра» і «корисні копалини загальнодержавного значення». 
Натомість у статтях 57, 58 КУпАП предмети адміністративних пра-
вопорушень визначені як «надра» та «корисні копалини». Тобто ви-
користане у статтях 57, 58 КУпАП поняття «корисні копалини» за 
змістом є більш широким, ніж поняття «корисні копалини загально-
державного значення», зазначене у ч. 2 ст. 240 КК; 

2) об’єктивна сторона. Склади злочинів, передбачені ч. 1 та ч. 2 
ст. 240 КК, передбачають таку обов’язкову ознаку, як створення небез-
пеки для життя, здоров’я людей чи довкілля. Ця ознака є розмежуваль-
ним критерієм між цими злочинами та названими суміжними адміні-
стративними правопорушеннями. Щодо цього слід підтримати 
висловлену в літературі позицію визнавати незаконне видобування 
корисних копалин місцевого значення адміністративним правопору-
шенням за відсутності створення небезпеки для життя, здоров’я лю-
дей чи довкілля. Таке незаконне видобування має розглядатись як зло-
чинне порушення встановлених правил використання надр (ч. 2 
ст. 240 КК) передусім з урахуванням того, що: а) встановлений КУпН 
перелік видів надрокористування включає видобування корисних ко-
палин; б) порушення правил надрокористування утворює об’єктивну 
сторону злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК, у частині порушення 
встановлених правил використання надр [2, с. 825]. 

Порушення встановлених правил охорони та використання надр 
охоплює дії осіб, які здійснюють користування надрами на законних 
підставах, проте допускають при цьому порушення строків їх вико-
ристання, місця, розміру й виду користування надрами та інших 
умов і правил, що забезпечують безпеку людей і надр. Крім цього, 
слушним слід вважати підхід, що «охорона надр відбувається не 
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лише під час їх використання, а і поза їх використанням, а також пі-
сля нього» [2, с. 826]. Це, у свою чергу, дає підстави стверджувати, 
що у ст. 240 КК поняття «порушення правил охорони надр» є узагаль-
неним, використовується як «родове» для позначення конкретних рі-
зновидів діянь. Проте у назві ст. 57 КУпАП хоч і використовується 
також узагальнене формулювання «порушення вимог щодо охорони 
надр», але в своїх чотирьох частинах визначає конкретні види (та їх 
різновиди) таких порушень: самовільна забудова площ залягання ко-
рисних копалин, невиконання правил охорони надр і вимог щодо 
охорони довкілля, знищення або пошкодження спостережних режим-
них свердловин на підземні води (такі спеціальні спостережні режим-
ні свердловини мають обов’язково встановлюватися підприємствами, 
установами, організаціями з метою охорони підземних вод при кори-
стуванні надрами); вибіркова відробка багатих ділянок родовищ; не-
виконання вимог щодо приведення гірничих виробок і бурових свер-
дловин, які ліквідуються або консервуються, в стан, що забезпечує 
безпеку населення; порушення особливих умов спеціального дозволу 
на користування надрами. Названі види порушення прямо відповіда-
ють (узгоджуються) ст. 56 КУпАП, яка до основних вимог у галузі 
охорони надр відносить: забезпечення повного і комплексного геоло-
гічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством 
порядку надання надр у користування і недопущення самовільного 
користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів 
корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкід-
ливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами, на збере-
ження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що 
експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охо-
рона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж 
та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і про-
мислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання 
необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних ко-
палин і додержання встановленого законодавством порядку викорис-
тання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при 
підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захо-
роненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних 
вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охо-
рону навколишнього природного середовища [4]. За таких обставин 
положення ст. 57 КУпАП співвідносяться з відповідними положен-
нями ст. 240 КК за бланкетним та функціональним типами. 
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При розмежуванні злочину, передбаченого ст. 240 КК, та адмі-
ністративного правопорушення, зазначеного у ст. 58 КУпАП, за 
ознаками об’єктивної сторони, слід враховувати, що об’єктивну сто-
рону складу згаданого злочину утворює порушення встановлених 
правил використання надр та незаконне видобування корисних ко-
палин загальнодержавного значення. Проте у ст. 58 КУпАП адміні-
стративна відповідальність передбачена за незаконне видобування 
тих корисних копалин, що мають місцеве значення. 

Таким чином, розмежувальними ознаками складів злочинів, ви-
значених у ст. 240 КК, та складів адміністративних правопорушень, 
передбачених статтями 57, 58 КУпАП, є предмет, діяння та наслідки, 
як ознаки об’єктивної сторони правопорушень. 
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Гуминский Максим Николаевич, 
аспирант Академии внутренних дел Республики Беларусь,  

старший оперуполномоченный по особо важным  
делам УНиПТЛ КМ УВД Витебского облисполкома  

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ СНГ) В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
С момента становления Республики Беларусь как единого суве-

ренного государства началась работа над законодательной базой, ре-
гулирующей вопросы юридической ответственности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Такая работа велась на двух уровнях – интеграционном (на 
уровне СНГ) и национальном (на уровне законодательства Респуб-
лики Беларусь). 
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Одним из первых международных актов на уровне СНГ стало 
заключение Соглашения о взаимодействии министерств внутренних 
дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью 1992 
года (далее – Соглашение 1992 года) [1]. В ст. 1 данного Соглашения 
в качестве одного из направлений сотрудничества в борьбе с прес-
тупностью определена «борьба с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» [1]. В Соглашении опреде-
лены формы сотрудничества сторон-участниц, порядок оформления 
запросов и просьб, порядок обеспечения конфиденциальности све-
дений, передаваемых между государствами и др. 

Важным в данной области интеграционного законодательства (в 
том числе, рекомендательного характера) явился Рекомендательный 
законодательный акт «О противодействии незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров» 1996 г. 

Развивая положения Соглашения 1992 года было заключено Со-
глашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступностью 1998 года (далее 
– Соглашение 1998 года) [2]. Как и первое Соглашение данный до-
кумент носит общий характер, не выделяет особых форм противо-
действия именно направлению незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Принципиальным различием между 
Соглашением 1992 года и Соглашением 1998 года выступает уровень 
его принятия. В первом случае речь шла о взаимодействии только на 
министерском уровне.  

Первым документом на уровне СНГ, который носит специаль-
ный «антинаркотический характер», явилось Соглашение о сотруд-
ничестве государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров от 30 ноября 2000 года [3]. 
В качестве целей заключения данного Соглашения явились следую-
щие: а) озабоченность государств глобальными масштабами распро-
странения наркотических средств и психотропных веществ и их ис-
пользование в немедицинских целях; б) осознание опасности 
употребления наркотических средств в немедицинских целях; 
в) признание выполнения действий по пресечению незаконного обо-
рота наркотических средств в качестве коллективной обязанности 
государств-участников СНГ; г) обеспокоенность масштабами тран-
зита наркотических средств и психотропных веществ. В Соглаше-
нии были определены взаимные направления по сотрудничеству в 
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данной сфере, перечень компетентных органов в сфере предупреж-
дения и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, основные формы сотрудничества правоох-
ранительных органов приграничных регионов и др. 

Важным документом стала Концепция сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в проти-
водействии незаконному обороту наркотических средств, психотро-
пных веществ и их прекурсоров от 7 октября 2002 года [4]. Согласно 
данной Концепции основными направлениями сотрудничества госу-
дарств-участниц СНГ стали следующие: 

– совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества 
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров; 

– разработка и реализация совместных программ и планов про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

– осуществление согласованных мер для выполнения положе-
ний конвенций ООН, других международных договоров, направлен-
ных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров; 

– мониторинг, анализ и прогнозирование наркоситуации, разра-
ботка системы мер противодействия незаконному обороту наркоти-
ков и прекурсоров; 

– изучение и оценка эффективности совместных усилий компе-
тентных органов государств – участников СНГ в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков и прекурсоров, внедрение положитель-
ного опыта в практику их деятельности; 

– совершенствование приграничного сотрудничества в пресече-
нии контрабанды наркотиков и прекурсоров, а также их незаконного 
транзита через территории государств – участников СНГ; 

– подготовка и переподготовка кадров и специалистов по вопро-
сам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров; 

– разработка, производство и поставка компетентным органам 
государств – участников СНГ специальных средств, техники и обо-
рудования [4]. 

Важное и базовое значение имеет модельный Закон СНГ «О на-
ркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» 
2006 г. [5]. Роль Модельного закона носит рекомендательный, обра-
зцовый характер и служит основанием для дальнейшего сближения 
национальных правовых систем государств-участников СНГ в обла-
сти противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. Модельный Закон предусматривает три 
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вида оборота наркотических средств и психотропных веществ: гра-
жданский, законный и незаконный.  

Следовательно, развитие интеграционного законодательства 
СНГ в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ заняло достаточно большой пе-
риод времени. Первоначально, противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств не выделялось на уровне соглашений в 
качестве специального вида деятельности, а носило общий характер 
в ряде направлений в борьбе с преступностью в целом. Вместе с тем, 
с развитием общественных отношений, возможностей использова-
ния транзита, расширения возможностей изготовления и сбыта в не-
медицинских целях стали разрабатываться специальные соглашения 
«антинаркотического характера», а борьба с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ выделена в отдель-
ное специфическое направление в борьбе с преступностью с опреде-
лением перечня компетентных государственных органов госу-
дарств-участниц СНГ. 

Список использованных источников 
1. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел незави-

симых государств в сфере борьбы с преступностью от 24.04.1992 г. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1901966 (дата обращения: 20.02.2021). 

2. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с преступностью от 25.11.1998 года. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901732327 (дата обращения: 20.02.2021). 

3. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров от 30.11.2000 г. URL: 
http://cis.minsk.by/page/1864 (дата обращения: 20.02.2021). 

4. Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров от 07.10.2002 г. URL: 
http://cis.minsk.by/page/13756 (дата обращения: 20.02.2021). 

5. Модельный Закон Содружества Независимых Государств о наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и их прекурсорах: принят постанов-
лением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств. URL: http://docs.cntd.ru/document/902050850 (дата об-
ращения: 18.02.2021). 
  



272 

Дудченко Оксана Сергіївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політології, права та 

філософії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ РАД У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 

1920-Х РР. 
Із проголошенням радянської влади на території України розпо-

чалось формування нової системи органів державної влади та управ-
ління. Конституція 1919 року проголосила УСРР «організацією дик-
татури працюючих і експлуатованих верств пролетаріату і біднішого 
селянства для перемоги над їх віковими гнобителями й експлуатато-
рами капіталістами й поміщиками» [1]. Отже, у «Загальних поло-
женнях» Конституції УСРР 1919 року визначалося основне завдання 
диктатури пролетаріату в Україні: здійснити перехід від буржуаз-
ного ладу до соціалізму шляхом проведення соціалістичних перетво-
рень і, як слушно підкреслюють вчені О. В. Кузьминець та В. С. Ка-
линовський, систематичного придушення всіх контрреволюційних 
намірів з боку владних класів [2, с. 220–221]. 

Відповідно до ст. 5 Конституції УСРР 1919 року «влада працю-
ючих верств на території Української Соціалістичної Радянської Ре-
спубліки здійснювалася через Ради Робітничих, Селянських та Чер-
воноармійських депутатів та інші органи влади по означенню Рад» 
[1]. Таким чином, зазначеною статтею державна влада закріплюва-
лася у вигляді системи рад. Конституція надала виключну можли-
вість трудящим верствам користуватися політичними правами (сво-
бодою усного й друкованого слова, зборів, спілок тощо), усуваючи 
від користування цими правами панівні стани й суспільні групи, що 
підтримували їх [2, с. 220–221]. 

Другий розділ Основного Закону УСРР 1919 року «Конструкція 
радянської влади» розкривав повноваження, структуру та порядок 
формування органів радянської влади. У його структурній частині 
під назвою «Організація Центральної влади» вказувалося, що цент-
ральними органами державної влади проголошувалися: Всеукраїн-
ський з’їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів; Всеукраїнський центральний виконавчий комітет рад (далі – 
ВУЦВК); Рада народних комісарів УСРР. 

Відповідно до ст. 10 Конституції УСРР 1919 р. Всеукраїнський 
з’їзд рад проголошувався вищою владою Української Радянської Со-
ціалістичної Республіки [1]. Формувався Всеукраїнський з’їзд рад 
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шляхом так званих класових виборів, тобто на основі обмеженого 
виборчого права [3]. У період між Всеукраїнськими з’їздами рад 
ВУЦВК був найвищою владою в республіці, який, як і Всеукраїнсь-
кий з’їзд рад, визначав загальний напрям діяльності уряду і всіх ін-
ших органів влади УСРР. Конституція УСРР 1919 р. не передбачала 
Президії ВУЦВК у системі центральних органів влади республіки. 
Але за прикладом і досвідом РРФСР та в силу вимог практичного 
життя Президія ВУЦВКР діяла як до прийняття Конституції УСРР у 
1919 р., так і після її прийняття. Відтак на VІІІ з’їзді РКП(б) було 
зазначено про необхідність визначення прав і обов’язків Президії 
ВУЦВК та розмежування її функцій з функціями РНК [4]. 

Відповідно до статті 7 Конституції УСРР у редакції 1925 року 
найвищим органом влади УСРР проголошувався Всеукраїнський з’їзд 
рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (у редак-
ції російською мовою «верховним органом влади УСРР»), а в період 
між Всеукраїнськими з’їздами рад – Всеукраїнський центральний ви-
конавчий комітет. У період між сесіями ВУЦВК вищим законодав-
чим, виконавчим та розпорядчим органом УСРР була Президія Все-
українського Центрального Виконавчого Комітету, що її обирає 
ВУЦВК [5]. Радянський дослідник Б.М. Бабій зазначає, що в переліку 
верховних органів державної влади не передбачалася Рада народних 
комісарів УСРР [6, с. 300], проте, відповідно до статті 13 Конституції 
УСРР у редакції 1925 року, РНК УСРР проголошувався розпорядчим 
і виконавчим органом ВУЦВК і в межах наданих йому ВУЦВК пов-
новажень видавав декрети і постанови, обов’язкові для виконання на 
всій території УСРР та відповідав перед Всеукраїнським центральним 
виконавчим комітетом і Всеукраїнським з’їздом рад. 

Конституцією УСРР у редакції 1925 року також було реформо-
вано і повноваження найвищих органів державної влади та управ-
ління радянської України. Статтею 7 Конституції УСРР у редакції 
1925 року закріплювалися повноваження Всеукраїнського з’їзду 
рад. Зокрема, до виключно його відання належало: затвердження, 
зміна та доповнення Конституції УСРР і Конституції АМСРР, за-
твердження та зміна кордонів УСРР у порядкові, встановленому в 
п. «б» арт. 1 і арт. 6 Конституції СРСР, вирішення питань про вихід 
УСРР із Союзу РСР, обрання членів Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету та обрання представників УСРР до Ради Наці-
ональностей ЦВК СРСР. Також статтею 10 нової редакції встанов-
лювалася періодичність всеукраїнських з’їздів рад (чергові – один 
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раз на рік, надзвичайні – за особливими постановами ВУЦВК). Крім 
того, статтею 11 передбачалося, що «Всеукраїнський з’їзд Рад Робіт-
ничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів і ВУЦВК дають 
загальний напрям діяльності Робітничо-Селянського Уряду і всіх ор-
ганів Радянської влади в УСРР, відповідно до Конституції УСРР і 
Союзу РСР» [5]. 

Український учений В.Д. Гончаренко зазначає, що Всеукраїнсь-
кий з’їзд рад був «своєрідним загальнореспубліканським форумом 
рад, система яких також визначалася в Конституціях УСРР 1919 р. 
та 1929 р.» [7]. Законодавча функція Всеукраїнського з’їзду рад ви-
пливала з його високого державного статусу [3]. 

Таким чином, відповідно до Конституції УСРР 1919 р. та в редакції 
1925 р. Всеукраїнський з’їзд рад проголошувався найвищим органом 
державної влади Української Соціалістичної Радянської Республіки. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ 
ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ ТРУПІВ 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що такий вид кри-
міналістичної техніки як трасологія, що вміщує в себе розділ дактило-
скопії, є обов’язковим і необхідним під час кримінального прова-
дження. Це пояснюється, передусім, тим, що дактилоскопія дає 
можливість дослідити сліди відбитків пальців, знайдені, наприклад, 
на місці вчинення кримінального правопорушення, а за допомогою 
дослідження цих відбитків є можливим знайти особу, яка може бути 
причетною до цього кримінального правопорушення. На місці вчи-
нення правопорушення криміналісти можуть знайти різні сліди, що 
можуть наштовхнути на особу, яка вчинила таке правопорушення. 
Саме через це є необхідним дослідження знайдених відбитків, вне-
сення їх до бази даних і вже в ній відбувається подальший пошук. 

Досить велика кількість науковців, криміналістів, практиків дос-
ліджували це питання, серед яких можна виокремити: Я. Кондратьєва, 
В. Назарова, В. Пащенко, В. Пєчнікова, А. Полтавського, Г. Прохоров-
Лукина, О. Садченко, М. Салтевського, Е. Сімакова-Єфремяна тощо. 

Перед початком висвітлення цього питання необхідно визна-
чити, що собою являє дактилоскопія загалом. Дактилоскопією мо-
жна визначити як один із розділів криміналістичної техніки, що яв-
ляє собою дослідження папілярних візерунків пальців рук з метою 
встановлення ідентичності. 

Необхідно звернути увагу на те, що процедура зняття відбитків 
пальців рук і долонь трупів відрізняються за своєю процедурою, 
тому вимагає більш детального аналізу. Метою проведення дактило-
скопії є перш за все те, що таким чином можна встановити причет-
ність особи до розслідуваного кримінального правопорушення, а та-
кож виключення особи, яка не є причетною до вчинення цього 
кримінального правопорушення, але сліди її пальців було знайдено 
на місці вчинення правопорушення. 

Дактилоскопіювання здійснюється винятково за чинним законо-
давством і закріплено у Кримінально-процесуальному кодексі України. 
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Досить часто експерт-криміналіст, який приїжджає на місце вчи-
нення кримінального правопорушення, стискається з тим, що необ-
хідно виявити, яким пальцем та якою рукою було залишено цей від-
биток, а також, належить останній живій особі чи все-таки мертвій. 
При правильному відібранні зразків можна з усієї кількості виявле-
них відбитків правильно виділити і вилучити сліди, що підлягають 
ідентифікації і зафіксувати цю дію у протоколі огляду місця події. 

Що стосується дактилоскопіювання трупів, то існує спеціальна 
процедура проведення відібрання зразків, що являє собою декілька 
етапів проведення. Загалом таку процедуру роблять для того, щоб 
була можливість встановити особу трупа, а також порівняти його 
відбитки рук із відбитками, що були знайдені на місці вчинення кри-
мінального правопорушення. 

Перш за все, необхідно руки трупа очистити від крові або іншого 
бруду холодною водою, а потім теплою водою для набрякання паль-
ців, витерти насухо і знежирити спеціальним розчином. Це робиться 
для того, щоб криміналіст мав змогу отримати якісні і правильні від-
битки рук. 

На наступному етапі експерт-криміналіст розрізає дактилоскопічну 
карту на окремі квадратики і на їх зворотному боці вказує відбиток 
якого пальця, якої руки буде відображено. Після цього особа, яка про-
водить дактилоскопію трупа, за допомогою спеціального інструмента 
– валика покриває спеціальною фарбою рівним шаром пальці трупа і 
прокочує кожен палець по підготовленому квадратику дактилокарти. 
Після цього ці квадратики вклеюють на підготовлений бланк дакти-
лоскопічної карти у відповідні для цього місця. 

Характерною особливістю дактилоскопіювання пальців рук 
трупа є те, що відбитки потрібно з першого разу зробити якісними, 
оскільки повторне дактилоскопіювання трупа не проводиться. 

Проблемою дактилоскопіювання мертвої особи є те, що не зав-
жди труп виглядає охайним, неушкодженим, оскільки може бути не-
обхідність зняття відбитків пальців у обгорілих осіб, утоплеників, 
або осіб, що були сильно пошкоджені в результаті кримінального 
правопорушення.  

При зіпсуванні шкіри покриву рук трупа внаслідок гниття, обго-
рання чи набухання зробити відбитки достатньо важко і це вимагає 
більш серйозних лабораторних досліджень.  

Оскільки транспортування трупа є досить значною проблемою, 
то для проведення дактилоскопічних досліджень зап’ястя рук відо-
кремлюють від мертвої особи в променевозап’ястному суглобі, після 
чого промивають проточною водою від крові, бруду й інших зайвих 
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речовин. Кожну зап’ясть необхідно помістити в окрему спеціальну 
посудину, наповнену водою і щільно закрити кришкою, загермети-
зувавши її парафіном. Після цього вони відправляються в лаборато-
рію, де вже проводяться дактилоскопічні дослідження. 

Підбиваючи підсумок, хочеться зазначити, що дактилоскопію-
вання мертвої особи досить відрізняється від такої ж процедури із 
живою особою і вимагає спеціальних методів і умов проведення, 
оскільки не з кожного трупа є можливість зняти відбитки пальців 
рук без перешкод. Ця процедура вимагає спеціальні умови, лабора-
торії та прийоми проведення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТІВ ПОСТРІЛУ  
МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ  

(ПОЛУМ’ЯНО ІОНІЗАЦІЙНИЙ ДЕТЕКТОР) 
Сліди продуктів пострілу завжди є поширеним об’єктом експер-

тного дослідження під час розслідування злочинів, пов’язаних із за-
стосуванням вогнепальної зброї, тому слідчі підрозділи постійно за-
лучають експертів хіміків для встановлення фактів у справі [1–5]. У 
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криміналістичному аспекті продукти пострілу є надзвичайно інфор-
мативним об’єктом. До числа найбільш значущих завдань під час до-
слідження продуктів пострілу належать: 

– виявлення слідів продуктів пострілу на руках та одязі людини, 
яка стріляла; 

– виявлення слідів продуктів пострілу на уражених об’єктах; 
– дослідження вогнепальної зброї з метою встановлення фактів 

проведення пострілу; 
– діагностика компонентного складу боєприпасів (вид пороху і 

капсульного складу, тип кулі) за складом продуктів пострілу в обла-
сті вогнепального ушкодження. 

Для вирішення криміналістичних завдань представляють інте-
рес продукти пострілу, які осідають на поверхні об’єктів, що знахо-
дяться в безпосередній близькості від ствола вогнепальної зброї, а 
також ті, які залишаються в каналі ствола. Продукти пострілу явля-
ють собою механічну суміш, яка містить органічні та неорганічні 
компоненти. До неорганічних відносяться мідь, сурма, свинець, ба-
рій і їх оксиди. Їх джерелами є продукти розкладання капсульного 
складу і матеріалу поверхні кулі. Органічні речовини представлені в 
основному частинками незгорівшого пороху, що містять такий по-
ширений стабілізатор, як дифеніламін. 

Об’єктами-носіями продуктів пострілу теоретично можуть бути 
будь-які предмети, що знаходилися в безпосередній близькості від 
ствола зброї в момент пострілу, проте в більшості випадків продукти 
пострілу доводиться виявляти на шкірних покривах рук людини, яка 
стріляла і на пошкоджених близьким пострілом об’єктах. 

Дослідження органічних компонентів нітроцелюлозних порохів 
доцільно проводити із застосуванням методу газової хроматографії. 
Газові хроматографи оснащені капілярними колонками високої ефе-
ктивності та володіють достатньою чутливістю, що дозволяє прово-
дити ідентифікацію речовин у мізерних кількостях із досить висо-
кою точністю. 

Основою успішного та результативного проведення дослі-
дження із застосування методу газової хроматографії під час дослі-
дження слідів продуктів пострілу є правильна пробопідготовка. Ме-
тою її є вилучення якомога найбільшої кількості слідів речовин та 
звести її втрати до мінімуму на етапі пробопідготовки. 

Під час визначення характеру пошкодження в процесі експерт-
ного дослідження продуктів пострілу одним із першочергових за-
вдань є мікроскопічне вивчення відкладень порохових часток. 
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Але досить часто виникають проблеми, пов’язані з ідентифіка-
цією виявлених часток, їх фіксацією з метою подальшого дослі-
дження. Зазначені труднощі зумовлені низкою причин, у числі яких 
нерідко трапляються такі: 

– неможливість здійснити відділення ділянки з ймовірно прису-
тніми продуктами пострілу від основного предмета для проведення 
мікроскопічного дослідження (коли відсутній дозвіл слідчого на по-
шкодження об’єкта, наприклад – сидіння автомобіля); 

– необхідність проведення екстракції з дуже значної площі пред-
мета-носія, який володіє поверхнею зі значною пористістю; 

– неможливістю переміщення предмета-носія та загрозою втрати 
порохових зерен або їх найбільш інформативних великих фрагментів, 
локалізованих у своїй основній масі на зовнішній поверхні ураженого 
об’єкта при необережних маніпуляціях (така ситуація більш характе-
рна для ОМП); 

– забруднення предмета-носія речовинами різної природи (біо-
логічного походження, ґрунтовими та іншими частинками). 

Таким чином, актуальним стає застосування такого методу про-
бопідготовки, який при мінімумі операцій і мінімальній затраті ре-
сурсів для кожного розглянутого пошкодження одночасно забезпе-
чує можливість вирішення поставлених завдань. 

Необхідним вимогам повною мірою може відповідати так званий 
контактно-хімічний метод (інша назва метод вологого копіювання), 
що позитивно зарекомендував себе в експертній практиці і широко 
може бути застосований під час дослідження продуктів пострілу З ме-
тою його використання для вирішення перерахованих завдань вжи-
вані матеріали повинні бути доступними та універсальними. 

З легкодоступних і поширених матеріалів необхідними власти-
востями володіють ацетон та фільтрувальний папір. Копіювання по-
рохових відкладень при цьому обумовлено, в основному, перенесен-
ням виявлюваних речовин на поверхню зі значною пористістю, а 
саме на фільтрувальний папір за рахунок капілярних сил (з наступ-
ною сорбцією слідів паперовими волокнами).  

Основною метою дослідження порохів та продуктів пострілу ме-
тодом газової хроматографії є виявлення та визначення органічних 
компонентів нітроцелюлозних порохів. 

Зважаючи на те, що робота щодо виявлення слідів продуктів по-
стрілу завжди пов’язана з малою кількістю виявлюваних речовин, по-
трібно враховувати той факт, що іонізація, яка утворюється в детекторі 
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та реєструється його електродами у вигляді хроматограми, не завжди 
призводить до утворення піку достатньої площі. Як правило, це зумо-
влюється низькою концентрацією проби, великим ступенем поділу по-
току та недостатнім об’ємом інжекції. Щоб не допустити помилкового 
висновку під час оцінювання отриманої хроматограми з метою вияв-
лення всіх піків, необхідно, крім автоматичної інтеграції, застосову-
вати також і інтеграцію піків при збільшеному масштабі в ручному ре-
жимі. Вказана маніпуляція забезпечує повний контроль наявних піків 
на хроматограмі з мінімальною інтенсивністю в тому випадку, коли 
автоматичних налаштувань недостатньо для належної інтеграції. 

Традиційні методики виявлення продуктів пострілу в основному 
орієнтовані на дослідження двох складових: неорганічної та органі-
чної частини. Використання методів, спрямованих на дослідження 
неорганічної частини з метою виявлення елементів металів, таких як 
барій, мідь, сурма, свинець та ін., є не зовсім достатнім для катего-
ричного висновку, оскільки до кінця невідомо походження виявле-
них металів (побутове походження, чи їх джерелом є постріл). Тому 
постає питання про дослідження органічної частини продуктів по-
стрілу, що в комплексі з елементним аналізом дасть можливість зро-
бити більш обґрунтований висновок про їх наявність чи відсутність 
у досліджуваному об’єкті. Більшість методик передбачають викори-
стання таких методів, як якісний хімічний аналіз та тонкошарова 
хроматографія в поєднанні з елементним аналізом. Але враховуючи 
відсутність приладової бази для визначення елементів металів, пос-
тавлене завдання може бути вирішене на достатньому рівні із засто-
суванням комплексу методів, у тому числі й методом газової хрома-
тографії з використання полум’яно-іонізаційного детектора, за 
умови наявності стандартних зразків речовин порівняння.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ІМЕНІ ДИТИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ 
УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Часто батьки бажають назвати своїх дітей рідкісним ім’ям, але 
не завжди їм це вдається. Уряди багатьох країн намагаються захис-
тити своїх новонароджених громадян від незручних ситуацій у май-
бутньому і навіть створюють списки заборонених імен.  

У багатьох країнах закони, що регулюють дитячі імена, виходять 
з простого принципу: ім’я не повинно звучати як образливе слово, а 
також не повинно доставляти дитині проблем у майбутньому. Однак 
у деяких державах заборона може поширюватися на цілком звичайні 
імена, якщо вони порушують культурні традиції. 

На сьогодні в Україні не існує законодавчо закріпленого списку 
імен, з якого можна і потрібно вибирати ім’я для немовляти. В Ук-
раїні вибір імені немовляти є юридично вільним і повністю залежить 
від волі батьків. 

У різних країнах це питання регулюється по-різному.  
Так у Ісландії батьки можуть вибрати ім’я із затвердженого спи-

ску, в якому приблизно по 1 800 варіантів для кожної статі (виняток 
– якщо обидва батьки іноземці). Якщо ім’я не входить у список, спо-
чатку його повинен схвалити спеціальний комітет. Ім’я не повинно 
конфліктувати з правилами ісландської граматики та орфографії. 
Наприклад, якщо ім’я містить букви Q або W, воно буде заборонено, 
оскільки цих букв немає в ісландському алфавіті. Проте з 2019 року 
ісландські імена більше не диференціюються як «чоловічі» або «жі-
ночі» в національному реєстрі імен [1].  

У Німеччині не можна просто дати дитині ім’я, спочатку його по-
винен схвалити місцевий відділ реєстрації громадян. Тут також під за-
бороною будь-які слова, які можуть негативно вплинути на добробут 
дітей. Крім того, ім’я має ідентифікувати стать. Не можна як імена ви-
користовувати назви продуктів або предметів і прізвища. Чи буде ви-
бране ім’я прийнято чи ні, залежить від відділу статистики природ-
ного руху населення (Standesamt) в районі, в якому народилася 
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дитина. Якщо запропоноване ім’я буде відхилено, таке рішення мо-
жна оскаржити. При оцінці імен Standesamt звертається до книги [2]. 

У Швейцарії, як і в Німеччині, ім’я має отримати схвалення від-
ділу реєстрації громадян. Не можна як імена використовувати прі-
звища, імена біблійних лиходіїв, назви брендів та географічних місць. 
Не можна давати хлопчикам жіночі імена і навпаки. Під забороною 
будь-які образливі, шокуючі, що викликають сміх варіанти [3]. 

У Великій Британії немає законів, які контролюють імена, однак 
може бути відмовлено в реєстрації імен, що складаються з нецензур-
них виразів, цифр, титулів, а також якщо їх неможливо вимовити. 
Тому, наприклад, під забороною ім’я Justice: слово не тільки означає 
«справедливість», а й слугує зверненням до суддів [4].  

Щодо Китаю, то раніше не можна було називати дітей ім’ям чин-
ного імператора. Сьогодні обмеження пов’язані з мовою: в китайсь-
кому 70 000 знаків, але не всі з них придатні для машинного зчиту-
вання. Відповідно, ім’я підбирається таке, щоб його можна було 
ввести в комп’ютерну форму [2].  

У Франції до 1993 року вибір імен для дітей контролювався за-
коном, введеним ще Наполеоном Бонапартом. Він визначав, які 
імена є прийнятними. Сьогодні працівники, які оформляють свідоц-
тва про народження, зобов’язані повідомляти в місцевий суд про 
імена, які можуть спричинити за собою знущання над дитиною. У 
такому випадку суд може заборонити ім’я [5]. 

Є країни, в яких існує перелік імен, якими не можна називати 
своїх дітей. Так у мексиканському штаті Соноре є список з 61 імені 
[6]. У Саудівській Аравії уряд країни забороняє іноземні імена, а та-
кож ті, які можна вважати непристойними, або такими, що порушу-
ють соціальні та релігійні традиції [7].  

У США вибір імені дитини залежить цілком і повністю від бать-
ків. Однак все ж таки існує декілька обмежень, встановлення яких без-
заперечно залежить від влади окремого штату. У реєстрації імені 
може бути відмовлено, оскільки у деяких штатах існує обмеження на 
кількість букв в імені (Айова, Массачусетс); в інших – на викорис-
тання цифр, ідеограм та піктограм як імен (Нью-Джерсі); в частині 
штатів заборонено вживати непристойні імена (Небраска, Нью-Джер-
сі), а в решті штатів взагалі немає законодавчих обмежень (Кентуккі, 
Делавер, Меріленд, Монтана) [8]. 

В Україні таких обмежень нині немає. У нормах чинного Сімей-
ного кодексу України відсутні спеціальні застереження, яке ім’я не 
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варто давати немовляті. На сьогодні в Україні існують лише певні 
загальні норми, які під час реєстрації імені немовляти вимагають мак-
симально можливого врахування його інтересів (ч. 8 ст. 7 СК Укра-
їни), розумності (ч. 9 ст. 7 СК України) та враховують сучасні мора-
льні засади суспільства [9]. 

Як варіант удосконалення чинного законодавства, що регулює 
питання визначення імені дитини, 14 січня 2014 р. до Верховної Ради 
України був поданий проєкт Закону № 3881 «Про внесення змін до 
ст. 146 Сімейного кодексу України щодо визначення імені дитини» 
[10]. Згідно із запропонованими змінами до ч. 2 ст. 146 СК України, 
«дитині не може бути дано ім’я, що складається з назв неживих пред-
метів, вигаданих персонажів, географічних назв, флори та фауни, ти-
тулів, хвороб, одночасним поєднанням букв, символів або (та) цифр, 
абревіатур».  

Проте на підставі постанови Верховної Ради України № 1655-VII 
«Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України сьомого 
скликання» від 2 вересня 2014 року проєкт був внесений до порядку 
денного, однак, 27 листопада 2014 року цей законопроєкт був відкли-
каний, а тому питання вдосконалення законодавства, що стосується 
визначення імені дитини, залишається не вирішеним.  

Як зазначає Р. О. Стефанчук, при наявній свободі вибору імені 
дитини, доцільно було б визначити певні, встановлені здоровим глу-
здом, обмеження. Він пропонує у разі вибору "екзотичних", небла-
гозвучних імен чи таких, що можуть зашкодити інтересам дитини, 
органам опіки та піклування чи суду відмовляти батькам у реєстрації 
такого імені, використовуючи принцип розумності та керуючись 
при цьому інтересами дитини [11, с. 88].  

Варто погодитись з цією думкою, оскільки в умовах сьогодення 
потребує втілення в законодавстві норм про заборону вибору того 
чи іншого слова, цифри чи символу як імені дитини. Слід зазначити, 
що такі новели до чинного законодавства є доцільними та виправда-
ними, особливо зважаючи на світову практику законодавчого регла-
ментування імен. 
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КРИТЕРІЙ «ЯКОСТІ ЗАКОНУ» ЯК ЗАПОРУКА 
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ «ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ» 

Одним з фундаментальних стовпів розвитку управління в Євро-
пейському Союзі, на яких виникла концепція «належного вряду-
вання» («good governance»), є таке ключове поняття західної право-
вої доктрини, як «верховенство права». 

Теза про верховенство права закріплена і у ст. 8 Конституції Ук-
раїни, де вказано, що в Україні визнається і діє принцип верховенс-
тва права [1]. 

У Доповіді Венеціанської комісії № 512/2009 «Про верховенство 
права» (the Rule of Law), яка ухвалена на 86-й пленарній сесії 25–
26 березня 2011 року) встановлено таке: Венеціанська комісія, взявши 
за основу визначення принципу верховенства права, дане Т. Бінгемом, 
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дійшла висновку про існування сьогодні консенсусу щодо таких не-
обхідних складових верховенства права: законність (у тому числі 
прозорий, підзвітний і демократичний процес ухвалення законів), 
правова визначеність, заборона сваволі, доступ до правосуддя (за-
безпечується незалежними і неупередженими судами), дотримання 
прав людини, недискримінація і рівність перед законом (п. 21). Ана-
логічно і п. 37 Доповіді, «верховенство права» містить, зокрема, таку 
його складову, як доступність закону (в тому значенні, що закон має 
бути зрозумілим, чітким та передбачуваним) [2]. 

Дотримання принципу верховенства права можливе лише за 
умови застосування судами під час розгляду та вирішення справ за-
конодавчого акта, який має відповідати критерію «якості закону».  

Щодо такого критерію у п.п. 11 та 75 Висновку № 11 (2008) Консуль-
тативної Ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 
Європи «Щодо якості судових рішень» вказано, що до числа зовнішніх 
показників, від яких залежить якість судового рішення, відноситься якість 
законів, ухвалених законодавчими органами, зокрема, досконалість на-
писання проєктів законів або чіткість у змісті законів [3]. 

Судовий захист прав відбувається із беззаперечним дотриман-
ням принципу верховенства права (одного з принципів «доброго 
врядування») та з урахуванням судової практики Європейського 
суду з прав людини, рішення якого застосовуються як джерело права 
згідно з положеннями ст. 17 закону «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини» [4]. 

Конституційний принцип верховенства права знайшов своє за-
кріплення та був деталізований у статтях 2, 6 та 242 Кодексу адміні-
стративного судочинства України, де вказано, зокрема, що однією з 
основних засад (принципів) адміністративного судочинства є верхо-
венство права, людина і її права та свободи визнаються найвищими 
цінностями, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верхо-
венства права, а суд під час вирішення справи керується принципом 
верховенства права та застосовує його з урахуванням судової прак-
тики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) [5]. 

Отже, такий критерій, як «Якість закону», є складовою «Верхо-
венства права», яке в свою чергу є одним з принципів «доброго вря-
дування», що робить цей критерій безпосередньою складовою са-
мого принципу «доброго врядування», а вимогу дотримання «Якості 
закону» необхідною умовою врядування. Так, відповідно до ст. 19 
Конституції України «Органи державної влади та органи місцевого 
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самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підс-
таві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України» [1]. 

Таким чином, сама сутність «доброго врядування», зокрема, ді-
яльність органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових осіб, перебуває в безпосередній залежності від 
критерію «якості закону». 

У пункті 54 дослідження Європейської Комісії «За демократію 
через право» (Венеційська Комісія; Venice Commission) під назвою 
«Мірило правовладдя» («Rule of law checklist», розроблене і затвер-
джене на 106-й пленарній сесії 11–12 березня 2016 року), закріплено, 
що перешкоди для дієвого виконання приписів актів права можуть 
виникати не лише внаслідок незаконної чи недбалої дії з боку орга-
нів влади, але й через те, що «якість» законодавства унеможливлює 
таке виконання. Отже, першочергово важливим є здійснення оціню-
вання актів права на предмет можливості їх практичного застосу-
вання та виконання в дієвий спосіб, ще до їх ухвалення [6]. 

Проблема національного законодавства в частині явно недоста-
тнього дотримання вимоги «якості закону» вже давно зайняла доволі 
широку нішу у великій кількості судових рішень ЄСПЛ та постано-
вах Верховного Суду, які сформували сталу практику та обґрунто-
вуються низькою якістю закону.  

Так, ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» (заяви № 23759/03 
та № 37943/06, п. 50−56) зазначив, зокрема, що верховенство права 
– один із основоположних принципів демократичного суспільства, 
притаманний усім статтям Конвенції; відсутність у національному 
законодавстві необхідної чіткості та точності, які передбачали мож-
ливість різного тлумачення…, порушує вимогу «якості закону», пе-
редбачену Конвенцією, та не забезпечує адекватний захист від сва-
вільного втручання публічних органів державної влади у майнові 
права заявника [7]. 

Так само уніфіковано ЄСПЛ інтерпретував «якість законодав-
ства» і в іншому своєму рішенні, а саме, у справі «Сєрков проти Ук-
раїни» (заява № 39766/05, п. 51; державні органи неправомірно зо-
бов’язали заявника сплатити податок) «… якість законодавства … – 
доступне для зацікавлених осіб, чітке і передбачуване у застосу-
ванні»; відсутність необхідної передбачуваності та чіткості націона-
льного законодавства з важливого питання, що призводило до його 
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суперечливого тлумачення судом, стала причиною порушення ви-
мог положень Конвенції щодо «якості закону» [8]. 

Крім того, у справі «Новік проти України» (заява № 48068/06, 
п. 19) ЄСПЛ зробив висновок, що надзвичайно важливою умовою є 
забезпечення загального принципу юридичної визначеності. Вимога 
«якості закону» у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції означає, що 
закон має бути достатньо доступним, чітко сформульованим і перед-
бачуваним у своєму застосуванні для убезпечення від будь-якого ри-
зику свавілля [9]. 

Вважаємо, що висвітлена проблема національного законодав-
ства щодо дотримання критерію «якості закону», який має безпосе-
редній вплив на виконання органами державної влади й органами 
місцевого самоврядування та їх посадовими особами своїх обов’яз-
ків, як суб’єктами «доброго врядування» потребує підвищеної уваги, 
подальшого поглибленого вивчення та нагального вжиття заходів.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ  

ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 
На тридцятому році незалежності держава Україна почала пос-

тупово замислюватись над збереженням своєї ідентичності, а саме, 
державної мови. За цей період в Україні не існувало інститутів, які б 
винятково займалися питанням захисту державного статусу україн-
ської мови. 

Закон України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» (далі – Закон) від 25 квітня 2019 року вніс дуже 
корінні та історичні зміни до законодавства у сфері захисту держав-
ної мови. Вперше, з метою сприяння функціонуванню української 
мови як державної у сферах суспільного життя на всій території Ук-
раїни створюється посада та визначається правовий статус Уповно-
важеного із захисту державної мови (далі – Уповноважений). 

Відповідно до Закону перед Уповноваженим стоїть завдання за-
хищати українську мову та захист на право українців отримувати по-
слуги та інформацію державною мовою в будь-якій сфері суспільного 
життя. Згідно завдань здійснюються наступні повноваження [1]. 

Нормами Закону в Уповноваженого є певні повноваження, про-
аналізувавши які, можна поділити їх на такі підгрупи: 

– розробка пропозицій щодо вдосконалення мовної політики 
держави; 

– аналіз правового функціонування та виконання Закону; 
– захист порушених прав громадян у сфері функціонування дер-

жавної мови правовими шляхами та засобами. 
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Для забезпечення досягнення завдань та виконання покладених 
на Уповноваженого повноважень останній утворює Секретаріат, 
який допомагає у реалізації цієї політики. 

Щодо вимог до посади, то Законом передбачено, що Уповноваже-
ний може бути громадянин України віком не молодше 35 років, мати 
вищу освіту, володіти державною та англійською мовами, мати досвід 
правозахисної діяльності або діяльності із захисту державної мови та 
відповідати певним діловим і моральним якостям, разом з тим вико-
нувати відповідні посадові обов’язки. Також передбачені рекоменда-
ції щодо особи, яка не може обіймати посаду Уповноваженого, їх дві, 
це якщо особа була притягнута за порушення вимог Закону та брала 
участь у спробах запровадження офіційної багатомовності [1]. 

До рекомендацій щодо особи, яка не може обіймати посаду Упо-
вноваженого, можливо додати – займання антиукраїнською політи-
кою та приниження української мови за різними ознаками. 

До ухвалення Закону в проєкті була норма про створення мовної 
інспекції, основна функція якої була контрольна. Тобто ця інспекція 
сама повинна була моніторити стан дотримання мовного Закону, ви-
являти порушення та притягувати порушників до відповідальності. 
На жаль, цю норму було вилучено і тепер ці функції покладені на Упо-
вноваженого та його секретаріат. На нашу думку, з часом потрібно 
буде все-таки створити певний профільний орган, який би міг на міс-
цях контролювати дотримання вимог законодавства у сфері функціо-
нування державної мови, оскільки механізм захисту порушеного 
права отримувати інформацію та послуги українською мовою нині 
дуже складний і майже не ефективний.  

Щоб відновити порушене право сьогодні, є такі механізми та мо-
жливості, як написати поштове звернення або звернутися на елект-
ронну пошту (сайт). Також можна звернутися до керівництва закладу, 
де мовні права були порушені з метою дотримання мовного закону. 
Ці способи є малоефективними, як вже було зазначено, і тому потріб-
но шукати правові механізми для вдосконалення цих положень. 

Водночас можемо зазначити, що процедуру здійснення Уповнова-
женим контролю за застосуванням державної мови органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місце-
вого самоврядування у випадках визначено у «Порядку здійснення 
Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням 
державної мови органами державної влади, органами влади Автоном-
ної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування», затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів від 21 серпня 2019 р. № 817 [2].  
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Отже, можна зробити висновки, що ухвалення Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
впровадило правовий інститут Уповноваженого із захисту держав-
ної мови. На Уповноваженого покладено завдання, для реалізації 
яких надані повноваження, які він може використовувати під час ви-
конання поставлених завдань. Але для ефективної роботи потрібно 
створити спеціальний орган, який би на місцях контролював вико-
нання щодо забезпечення норм мовного Закону. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 

УКРАЇНИ 
На сучасному етапі розвитку України активно продовжується про-

цес становлення нашої держави як правової, демократичної республіки, 
що має одним із пріоритетів ефективне забезпечення прав і свобод гро-
мадян України. Таке становлення, в першу чергу, відбувається шляхом 
запровадження реформ у різноманітних сферах життя суспільства. Це 
стосується і правового регулювання системи державних органів у 
сфері юстиції, їх адміністративно-правового статусу тощо. 

У науковій літературі актуальними є дискусії щодо особливос-
тей компетенції Міністерства юстиції України. На підставі цього ви-
робляють пропозиції для постійного вдосконалення окремих поло-
жень законодавства з метою забезпечення їх відповідності сучасним 
реаліям та встановлення більш ефективного та результативного вті-
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лення норм права в життя. Системного та комплексного дослі-
дження потребують, зокрема, питання адміністративно-правового 
статусу Міністерства юстиції України. 

Розглядаючи зміст поняття «правовий статус», треба зауважити, що 
питання тлумачення цього терміна є досить дискусійним, воно не має за-
конодавчого закріплення, тому науковці трактують його по-різному. 

Так, А. М. Куліш у своїй праці вказує на те, що питання право-
вого статусу державних органів в юридичній літературі здебільшого 
зводиться до визначення їх компетенції, встановленого законодавст-
вом кола прав та обов’язків, що не розкриває повністю зміст поняття 
«правовий статус». Під правовим статусом державного органу, як 
правило, розуміють певну сукупність повноважень юридично-влад-
ного характеру, реалізація яких забезпечує виконання покладених на 
нього завдань [1, с. 95]. Проте О. М. Бандурка зазначає, що таке ви-
значення є досить вузьким, адже воно не охоплює значної частини 
питань організації і діяльності державних органів, які визначають їх 
правовий статус [2, с. 125]. 

Аналізуючи поняття «адміністративно-правовий статус», слід 
наголосити, що зазначена дефініція також не має однозначного ви-
значення в науковій літературі, а тому це питання також є платфор-
мою для дискусій у науковій спільноті. 

Коломієць Т.О. у своїх працях вказує, що адміністративно-право-
вий статус являє собою сукупність суб’єктивних прав та обов’язків, 
які закріплені нормами адміністративного права за певними органами 
[3, c. 64]. В свою чергу, С. В. Діденко зазначив, що адміністративно-
правовий статус – це більш конкретне поняття, яке охоплює своїм змі-
стом певні складові елементи, за допомогою яких з’являється можли-
вість дослідити місце певного суб’єкта в усій системі регулюючого 
впливу з боку держави на певні суспільні відносини [4, с. 79]. 

Виходячи з аналізу думок вчених, варто зазначити, що поняття 
«адміністративно-правовий статус» є складним науково-теоретич-
ним терміном, точне визначення і законодавче закріплення якого 
має як теоретичне, так і практичне значення.  

Також необхідно наголосити на тому, що поняття «Міністерство 
юстиції України» не є тотожним поняттю «орган юстиції». Так, від-
повідно до ст.1 Положення «Про Міністерство юстиції України», 
Міністерство юстиції України – це центральний орган виконавчої 
влади України, діяльність якого спрямовується і координується Ка-
бінетом Міністрів України. Він є головним органом у системі цент-
ральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації держав-
ної правової політики. В свою чергу, орган юстиції  це орган 
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виконавчої влади, який забезпечує здійснення правової політики в 
державі, захист прав та законних інтересів громадян, підприємств, 
установ та організацій. Зокрема, йдеться про суди або органи, які 
здійснюють матеріальне, фінансове, організаційне, правове тощо за-
безпечення судової гілки влади, а тому повноважень у зазначеній 
сфері Міністерство юстиції України немає. Отже, адміністративно-
правовий статус Міністерства юстиції України не включає повнова-
ження у сфері юстиції. Йдеться про те, що в нашій державі існують 
дві незалежні системи – органи юстиції та Міністерство юстиції Ук-
раїни зі своїми структурними підрозділами. 

Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України 
характеризується деякими особливостями. Так, зазначений орган є 
головним у системі центральних органів виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну політику у сфері нотаріату, 
організації примусового виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстра-
ції юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, та фізичних осіб˗підприємців, у сфері виконання 
кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти насе-
лення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної 
справи і діловодства та створення і функціонування державної сис-
теми страхового фонду документації (абз. 2 п. 1 Положення «Про 
Міністерство юстиції України») [6]. Можна зробити висновок, що 
зазначений орган має безліч напрямів своєї діяльності.  

Назрілим на сьогодні серед зазначених сфер діяльності Мін’юсту 
можна назвати сферу виконання кримінальних покарань. Це 
пов’язано з тим, що на сьогодні відбувається процес провадження но-
вели у відповідне законодавство – створення приватних місць тимча-
сового утримання заарештованих осіб, слідчих ізоляторів, а також 
місць відбування покарання у вигляді арешту, обмеження волі та поз-
бавлення волі. Такі зміни спрямовані на забезпечення більш ефектив-
ного фінансування зазначених місць. Однак виникає питання, яким 
чином Мін’юст здійснюватиме контроль за відповідними об’єктами. 

Так, на Міністерство юстиції України покладено обов’язки щодо 
належного організаційного, правового, фінансового забезпечення місць 
тимчасового утримання осіб та місць відбування кримінальних пока-
рань. При цьому, якщо зазначені установи будуть належати приватним 
особам, такі особи матимуть значний опосередкований вплив на поса-
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дових осіб таких установ. Із цього випливає, що виникає значний кору-
пційний ризик у системі відбування покарань. У такому разі Міністер-
ство юстиції України фактично позбавляється частини повноважень. 

Таким чином, незважаючи на досить широке підзаконне закріп-
лення компетенції Міністерства юстиції України, спостерігається 
недостатня регламентація повноважень Міністерства юстиції Укра-
їни у сфері виконання кримінальних покарань як окремого елементу 
його адміністративно-правового статусу. Вказані повноваження не є 
достатньо обґрунтованими та потребують вдосконалення, а це приз-
водить до того, що їх реалізація в повному обсязі стає все складні-
шою. Тому законодавство потребує внесення змін для встановлення 
додаткових контрольних повноважень Мін’юсту за приватними мі-
сцями відбування кримінальних покарань. Усунення цих недоліків 
значною мірою сприятиме цілісності статусу Міністерства юстиції 
України та підвищить ефективність не лише його діяльності, але і 
функціонування всієї системи органів юстиції України в цілому. 
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Назаренко Олександр Миколайович, 
заступник директора Чернігівського НДЕКЦ МВС  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ У СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СПІВТОВАРИСТВ 

Європейський Союз на сучасному етапі розвитку функціонує як 
оригінальний політичний, економічний та правовий інститут, унікальна 
природа якого виявляється крізь призму розгляду його сутності, фе-
номенальності політико-правової інституціональної системи, особли-
востей відносин його складових (окремих держав-членів) у рамках 



294 

чинного правового простору тощо. Останнє викликає чи не найбільшу 
увагу з-поміж дослідницького загалу, оскільки право ЄС і як предмет 
наукового дослідження, і як система нормативного регулювання сус-
пільних відносин на рівні його власної компетенції суттєво відрізня-
ється від подібних йому правових систем, наявних у сучасному світі. 

Європейський Союз, як стверджує А.О. Четвериков, є насампе-
ред наднаціональною організацією держав, які визначили собі за 
мету спільну діяльність щодо максимально тісної інтеграції в полі-
тичній, економічній та інших сферах [1, с. 6]. 

Говорячи про європейську правову систему, варто зазначити, що 
право Європейських співтовариств зорієнтоване на всю сукупність 
держав-учасників і існує поряд з їх внутрішнім національним пра-
вом. В одному зі своїх рішень, яке мало величезний вплив на насту-
пну судову практику, Суд ЄС підкреслив, що «...на відміну від зви-
чайних міжнародних договорів, договір про заснування ЄЕС 
створив свою власну правову систему, яка стала невід’ємною части-
ною правових систем держав-учасниць і яка обов’язкова для засто-
сування національними судами цих держав» [2, с. 40–41]. 

На відміну від права традиційної міжнародної організації, осно-
вним призначенням якого є регулювання внутрішньої організаційної 
діяльності самої цієї організації, право Європейських співтовариств 
покликано, насамперед, забезпечувати розвиток інтеграційних про-
цесів між окремими державами, що входять до складу ЄС. У силу 
цього воно також володіє специфічними рисами, серед яких першо-
рядне значення мають такі: 

1) право Європейських співтовариств має пріоритет перед наці-
ональним правом держав-членів; 

2) деякі його положення мають ніби «наскрізну», «проникаючу» 
дію і є обов’язковими не тільки для самих держав-учасників, але та-
кож і для їх фізичних і юридичних осіб [3, с. 60].  

Ці дві характерні ознаки відіграють ключову роль у функціону-
ванні всієї правової системи Співтовариств і визначають співвідно-
шення між правом ЄС та національними правовими системами 
країн-учасниць. За більш ніж п’ять десятиліть європейської інтегра-
ції вони перетворилися з певних «специфічних рис» в основні, фун-
даментальні принципи права Європейських співтовариств:  

a) принцип верховенства права ЄС над внутрішнім національ-
ним правом держав-членів;  

б) принцип прямої дії норм права ЄС на території держав-учас-
ників. 
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В основу створення Європейських співтовариств покладені три ба-
гатосторонні міжнародні договори, укладені самостійними і незалеж-
ними державами Європи. Класичне міжнародне право розглядає як 
міжнародний договір угоду, що містить взаємні зобов’язання сторін, які 
беруть участь у ньому – суб’єктів міжнародного права: держав, націй і 
народів, міжнародних організацій. Питання про права та обов’язки ін-
дивіда у сфері міжнародного права являє собою скоріше виняток із за-
гального правила про міжнародну правосуб’єктність, тому що воно, як 
відомо, не має договірної правоздатності. Проте за останні п’ятдесят 
років ситуація у цій галузі змінилася дуже істотно і, мабуть, саме прак-
тика Європейських співтовариств, як ніщо інше, демонструє динаміку 
мінливих уявлень про місце індивіда в сучасному міжнародному праві. 

Світова практика не знає ще однієї такої міжнародної організа-
ції, право якої мало б настільки явне і реальне верховенство над пра-
вовими нормами окремих держав-учасниць. При цьому дуже приміт-
ним є той факт, що споконвічно таке верховенство не було 
закріплено в жодному з трьох установчих договорів про створення 
Європейських співтовариств. Відповідні положення були закладені, 
а згодом неодноразово підтверджені і розвинуті саме Судом ЄС у 
ході розгляду конкретних судових справ. 

Одним з найважливіших етапів у справі закріплення і подальшого 
розвитку принципу верховенства норм права ЄС над внутрішніми 
правовими нормами держав-учасників стало рішення Суду Європей-
ських співтовариств у справі Simmenthal (1978) [4], що також одер-
жало згодом значний суспільно-політичний і правовий резонанс. Не 
вдаючись у фактичні подробиці справи, необхідно зазначити ті осно-
вні моменти, на яких Суд ЄС зробив особливий акцент. Насамперед, 
Суд відзначив, що безпосередній обов’язок національного суду – за-
безпечити на території кожної держави-учасниці повну й ефективну 
дію норм права ЄС, так само як і утримуватися від застосування будь-
яких суперечних йому положень внутрішнього законодавства, навіть 
якщо останні були прийняті пізніше. По-друге, Суд Європейських 
співтовариств особливо підкреслив, що верховенством володіють да-
леко не всі правові норми, ухвалені в рамках ЄС, а лише ті, що мають 
статус норм «прямої дії» на території держав-учасниць. 

Слід зазначити, що ставлення до принципу верховенства права 
ЄС у різних державах-учасниках було далеко не однозначним. В од-
них країнах, наприклад у Португалії, Іспанії, Нідерландах, Люксем-
бурзі, Греції, цей принцип був сприйнятий національними право-
вими системами досить швидко. Однак у низці інших держав 
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(Велика Британія, Німеччина, Данія, Ірландія, Італія) цей процес ха-
рактеризувався значними складнощами. 

Так, наприклад, конституційні суди Німеччини й Італії взагалі спо-
чатку відмовилися його визнати. Потрібні були роки і навіть цілі деся-
тиліття, щоб доктрина притаманна права Європейських співтовариств 
була остаточно визнана усіма без винятку державами-учасниками ЄС. 

Як висновок слід зазначити, що в Україні вирішення питання 
щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини прохо-
дить доволі повільно. Велика кількість невиконаних рішень псує 
міжнародний імідж нашої держави. Хоч Україна і прийняла на себе 
обов’язок у виконанні рішень Європейського суду з прав людини, 
оскільки був ухвалений Закон України  «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» [5], на 
практиці з тих чи інших причин його виконання штучно затягується. 
Цією метою ми пропонуємо встановити персональну відповідаль-
ність щодо осіб, які повинні його виконувати. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ 
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
Дослідження адміністративно-правового статусу персоналу Дер-

жавної кримінально-виконавчої служби є питанням, яке потребує пе-
ріодичного розгляду та аналізу, враховуючи напрямки адміністратив-
ної реформи, яка проводиться протягом останніх років. Оскільки 
чинне законодавство не є досконалим у розрізі реалізації співробітни-
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ками кримінально-виконавчої служби своїх прав та свобод у відноси-
нах з органами державної влади, варто звернути увагу на необхідність 
детального дослідження та виокремлення основоположних підходів до 
належного забезпечення адміністративно-правового статусу цієї кате-
горії осіб, а також реального його втілення в життя, на практиці. Важ-
ливо враховувати досвід та практику інших держав, пенітенціарна си-
стема яких знаходиться на більш розвинутому рівні, та в яких цілком 
забезпечується та чітко врегульовується чинним законодавством реа-
лізація співробітниками кримінально-виконавчої служби належних їм 
прав, свобод та виконання ними покладених на них обов’язків. 

Оскільки категорія співробітників Державної кримінально-ви-
конавчої служби є окремим індивідуальним суб’єктом адміністрати-
вно-правових відносин, варто розглянути її адміністративно-право-
вий статус через призму адміністративної правосуб’єктності. 

Зазначене питання розглядалося в юридичній науці у працях та-
ких учених, як: В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, 
Т. О. Гуржій, Р. А. Калюжний, Л. В. Коваль, В. В. Коваленко, 
О. В. Кузьменко, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельник, О. В. Міцкевич, 
О. І. Остапенко, В. П. Пєтков, В. О. Селіванов та інших. 

Адміністративна правосуб’єктність визначається як самостійна 
ознака або риса суб’єкта адміністративного права чи суб’єкта адмі-
ністративно-правових відносин. 

Адміністративна правосуб’єктність персоналу Державної криміналь-
но-виконавчої служби України полягає в юридичній властивості цієї ка-
тегорії осіб бути учасниками адміністративно-правових відносин, які 
передбачені та регулюються нормами адміністративного права. 

Розглядаючи адміністративну правосуб’єктність як галузеву ка-
тегорію, Т. О. Мацелик зазначає, що це здатність особи бути 
суб’єктом адміністративного права. Тобто специфіка категорії пра-
восуб’єктності полягає в тому, що вона фіксує межі правової здат-
ності особи. З огляду на це, правосуб’єктність в одному з її аспектів 
учений розуміє як взаємозв’язок особи і суспільства стосовно май-
бутніх її відносин з усіма третіми особами – суб’єктами адміністра-
тивного права [1, с. 92]. 

Щодо цього В. Б. Авер’янов запропонував визначити категорію 
«суб’єкт адміністративного права – як носій (власник) прав і обов’яз-
ків у сфері публічного управління, передбачених адміністративно-
правовими нормами, який здатний надані права реалізовувати, а по-
кладені обов’язки виконувати» [2, с. 114]. 
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Подібне визначення пропонує в результатах своїх наукових до-
сліджень Я. М. Сандул, яка зазначає: «суб’єктом адміністративного 
права є носій прав і обов’язків у сфері саме державного управління. 
Відповідні права й обов’язки мають бути передбачені нормами ад-
міністративного права, а відповідні права суб’єкт має реалізовувати, 
обов’язки – виконувати та бути самостійним суб’єктом відповідаль-
ності (мати необхідний обсяг правосуб’єктності)» [3, с. 8]. 

Стосовно структурних складових адміністративної право-
суб’єктності, то класичними категоріями є адміністративна правоз-
датність та адміністративна дієздатність. Нерідко в окрему катего-
рію виокремлюють адміністративну деліктоздатність. 

Адміністративна правоздатність – це здатність суб’єкта мати 
права й обов’язки у сфері державного управління [4, с. 54]. Адмініс-
тративна правоздатність персоналу Державної кримінально-викона-
вчої служби полягає у можливості зазначеної категорії осіб брати 
участь в адміністративно-правових відносинах, що, нерідко, нале-
жать до різноманітних галузей права, зокрема, у правовідносинах з 
іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, службами та організаціями. Особливість адміністративної 
правоздатності такої категорії осіб виникає, фактично, з дати прий-
няття на службу (роботу) до кримінально-виконавчої служби Укра-
їни і діє до дня звільнення. Однак варто звернути увагу, що адмініс-
тративна правосуб’єктність персоналу вже визначена Положеннями 
про роботу установи (наприклад), положеннями про роботу струк-
турного підрозділу та посадовими інструкціями окремих посад. Але 
це не виключає адміністративну правоздатність, як громадянина 
держави, тому можна говорити про те, що набувши статусу «співро-
бітник ДКВС України», особа лише набуває певних додаткових осо-
бливостей правосуб’єктності в частині участі у правовідносинах, що 
виникають по факту здійснення трудової діяльності, враховуючи ви-
няткові особливості умов проходження служби, специфіку завдань 
та обов’язків, що покладаються на співробітників ДКВС України. 
Поряд з цим ще одним елементом, у сукупності з яким адміністра-
тивна правоздатність утворює адміністративну правосуб’єктність, є 
адміністративна дієздатність. Ця категорія являє собою здатність 
суб’єкта самостійно реалізовувати надані йому права і виконувати 
покладені на нього обов’язки у сфері державного управління [5, 
с. 98]. Що стосується діяльності персоналу ДКВС України, то варто 
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підкреслити, що ці два елементи є основою адміністративної право-
суб’єктності, існують в тісному взаємозв’язку та, фактично, не мо-
жуть функціонувати одна без одної. Говорячи про адміністративну 
деліктоздатність, варто звернути увагу на думку В. Колпакова, який 
зазначає, що «адміністративна деліктоздатність – це частка адмініс-
тративно-правого статусу суб’єкта, яка полягає у здатності особи не-
сти юридичну відповідальність за порушення норм адміністративно-
деліктного права» [6, с. 81]. На думку Є. Колосовського, адміністра-
тивна деліктоздатність визначається як особлива юридична власти-
вість або стан суб’єкта, що включає здатність (спроможність) взяти 
на себе відповідальність за вчинений адміністративний проступок 
[7, с. 83]. Таким чином, проаналізувавши різні погляди та думки вче-
них і науковців, можна дійти висновку, що адміністративна делікто-
здатність є складовою адміністративної дієздатності.  

Алексєєв С.С. зазначав, що «наділення осіб (учасників адмініст-
ративних правовідносин) правосуб’єктністю є першим ступенем у 
процесі впровадження юридичних норм у соціальне життя, що озна-
чає реальне визначення через норми кола осіб, які можуть бути 
суб’єктами прав та обов’язків» [8, c. 122–123]. 

Таким чином, адміністративна правоздатність, дієздатність та де-
ліктоздатність у своїй сукупності формують конструкцію адміністра-
тивної правосуб’єктності. Тому можна говорити про те, що адмініст-
ративна правосуб’єктність Державної кримінально-виконавчої 
служби як органу виконавчої влади поширюється на її структурні під-
розділи та їх посадових осіб відповідно. Поряд з цим варто врахову-
вати, що ця категорія не повинна виходити за межі адміністративної 
правосуб’єктності самого органу та повинна походити від нього. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ  
У СФЕРІ СПОРТУ НА РІВНІ ВИЩИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
Систематичні зміни в Україні системи центральних органів ви-

конавчої влади (далі – ЦОВВ) призводять до проблем управління в 
різноманітних галузях управління. Як наслідок, протягом останніх 
кількох років ЦОВВ, який реалізує державну політику у сфері мо-
лоді та спорту зазнає постійних трансформацій, то поєднуючись зі 
сферою культури, то відокремлюючись від сфери управління куль-
турою, то навіть поєднуючись зі сферою освіти і науки тощо. Всі ці 
зміни призвели до того, що в результаті спортивні досягнення вітчи-
зняних олімпійців опинилися на найнижчому рівні за всі роки неза-
лежності. Тому сьогодні є потреба у виробленні дійсно дієвого та 
продуктивного ЦОВВ у сфері спорту, який би не був поєднаний сфе-
рами відання з іншими сферами. У зв’язку з цим важливо звернути 
увагу на досвід функціонування ЦОВВ у сфері спорту в таких дер-
жавах, як Чехія та Польща, оскільки в контексті і як євроінтеграцій-
них процесів, що відбуваються в нашій державі, і як позитивного 
досвіду цих держав управління у сфері спорту, то важливо розгля-
нути, який шлях було обрано ними. 

Перш за все звернімо увагу на досвід Чехії. Так, на сьогодні про-
фільним міністерством, яке реалізує державну політику у сфері спорту 
та фізичної культури в Чехії, є Міністерство освіти, молоді та спорту 
Чеської Республіки. 

Так, зокрема, Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Ре-
спубліки є центральним органом державного управління дошкіль-
них закладів, шкільних закладів, початкових шкіл, середніх шкіл та 
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університетів з питань навчально-наукової політики, досліджень та 
розвитку, в тому числі міжнародне співробітництво у цій галузі, а 
також для наукових ступенів державного піклування про дітей, мо-
лодь, фізичне виховання, спорт, туризм та спортивне представниц-
тво держави [1].  

Отже, як ми бачимо, в Чехії до сфери відання міністерства нале-
жать фактично три галузі – освіта, молодь, спорт. В Україні ситуація 
відрізняється, оскільки сфера освіти підпорядкована іншому профіль-
ному міністерству.  

У свою чергу, в Польщі функціонує Міністерство спорту та ту-
ризму Польщі, до сфери відання якого належать питання нагляду 
спортивних клубів, різноманітні питання, повʼязані зі спортом та 
відповідно питання, повʼязані з туризмом. 

Тобто, як можемо помітити, в Польщі сфера молоді не належить 
до профільного міністерства спорту, на відміну від України. В 
Польщі постановою Ради Міністрів Польщі від 22 вересня 2020 р. 
про призначення уповноваженого уряду з питань молодіжної полі-
тики було утворено посаду Уповноваженого представника уряду з 
питань молодіжної політики [2]. Тому, фактично, сфери молоді і 
спорту в Польщі розмежовано. 

Також серед держав Вишеградської групи слід звернути увагу на 
досвід Словаччини. Так, у Словаччині функціонує Міністерство 
освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки. Слова-
цьке міністерство насамперед є спорідненим за своїм статусом і сфе-
рами відання із чеським, оскільки в обох державах до сфери відання 
належать питання освіти (в Чехії питання науки не віднесено до сфери 
відання Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки) [3]. 

У свою чергу, в Угорщині взагалі відсутнє профільне міністерс-
тво у сфері спорту, а управління у сфері спорту здійснюється Мініс-
терством національного розвитку. 

Таким чином, досвід держав Вишеградської групи демонструє, що 
управління у сфері спорту можливе навіть в умовах багатопрофільного 
міністерства, де поряд зі спортом здійснюється управління у сфері 
освіти, науки, культури, туризму, молоді тощо. Україна також має 
такий досвід. Проте, зважаючи на недоліки управлінської діяльності, 
все ж таки вважаємо, недоцільно повертатися в минуле і поєднувати 
сфери освіти, науки чи туризму зі спортом. Вважаємо, що було б до-
цільно, навпаки, навіть відокремити сфери спорту та молоді та утво-
рити єдине Міністерство спорту України. 



302 

Список використаних джерел 
1. Ministerstvo, MŠMT ČR. URL: https://www.msmt.cz/ministerstvo (datum 

aplikace: 25.03.2021). 
2. Ministerstwo Sportu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. URL: 

https://www.gov.pl/web/sport/sport (datum aplikace: 25.03.2021). 
3. Мinisterstvo školstva vedy výskumu a športu. URL: 

https://www.gov.pl/web/sport/sport (datum aplikace: 25.03.2021). 

Легка Ірина Володимирівна, 
аспірантка Академії Державної пенітенціарної служби  

ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЇ ГЛАСНОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 
В НОРМАХ РУСЬКОЇ ПРАВДИ 

Сьогодення демонструє, що засада гласності судового процесу є 
загальновизнаним принципом судочинства, важливим і необхідним 
у будь-якій демократичній державі. Для характеристики сучасного 
розуміння природи гласності саме як конституційної засади здійс-
нення правосуддя важливим є з’ясування ознак, особливостей зміс-
товного визначення та сприйняття цієї цінності в різні історичні пе-
ріоди становлення та розвитку правової системи України. 

Варто зауважити, що до питання еволюції принципу гласності су-
дочинства та його нормативного закріплення зверталося чимало віт-
чизняних учених, предметом наукового дослідження яких були прин-
ципи гласності та відкритості з позицій кримінального, 
адміністративного, цивільного судочинства, функціонування судової 
влади в цілому, серед яких В. М. Кондратенко, В. В. Король, О. А. Мі-
лієнко, О. О. Овсяннікова, В. О. Работинська та багато інших. 

Під час аналізу історико-правових джерел, перш за все, потрібно 
звернути увагу на характер, специфіку сприйняття суспільством та 
особливості відображення у правових актах того часу ідеї гласності 
судочинства, що дозволить дослідити шлях нормативного закріп-
лення, простежити етапи формування особливих ознак цієї засади, 
які підкреслюють саме конституційно-правову природу гласності 
судового процесу, надають їй тієї вагомості, яка обумовлена потре-
бами суспільства в забезпеченні ефективного і справедливого судо-
чинства та ставить згадану засаду на рівень конституційної регламен-
тації (п. 6 ч. 2 ст. 129 Основного Закону) [1]. 

Так, витоки ідеї гласності правосуддя на українських землях сяга-
ють ще часів Київської Русі. Першим кодифікованим актом давньорусь-
кого права була загальновідома «Руська Правда» у трьох редакціях: Ко-
ротка, яка вважається найдавнішою редакцією, Поширена і Скорочена. 
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Як відомо, положеннями Руської Правди передбачалися вид і міра 
покарання за різні злочинні діяння; вимоги до процесуальних дій під 
час вирішення «тяж», розшуку та покарання винного у вчиненні зло-
чину; перелік доказів, серед яких свідчення свідків, судові присяги, 
сліди побиття тощо. При цьому здійснення судочинства того часу ха-
рактеризується наявністю елементів розшукового процесу, оскільки 
чимало справ поставали перед судом за ініціативи скривдженого («ис-
тьця»), який закликав на суд свого кривдника (позваного), при цьому 
вимагалося, щоб потерпілий здійснив певні пошукові заходи у своїй 
справі («гоніння слідом», «свод» тощо) [2, с. 27–39]. 

Аналіз приписів Руської Правди свідчить про те, що в документі, 
хоча і містяться процесуальні норми, проте чіткі формулювання засад 
судочинства відсутні. Водночас зміст її положень щодо процесуаль-
ного порядку вирішення справ свідчить про дію таких засад, як, на-
приклад, змагальність сторін (зокрема, пп.18, 22, 29, 31, 85 Поширеної 
редакції [2, с. 31, 36]), яка передбачала заяви, вимоги, заперечення сто-
рін з підтвердженням їх доказами («слово противу слова»), а також 
публічний характер процедури встановлення істини у «тяжі». 

Про особливе значення публічності процесуальних дій, проце-
дур виконання покарань (тобто тих, які відбувались привселюдно, в 
присутності публіки) свідчить аналіз, наприклад, ст. 65 Поширеної 
редакції, яка передбачала, що вільна людина мала право висікти хо-
лопа публічно за вчинену їй кривду [2, с. 35] та ін. 

Взагалі низка положень Руської Правди передбачає участь широ-
кого загалу, членів общин у розпочатих «тяжах» щодо звинувачених 
осіб або у випадках, коли злодіїв намагаються розшукати, до прик-
ладу, під час такої досудової розшукової процедури як гоніння по 
сліду (ст. 77 Поширеної редакції), результати якої були підставою для 
ухвалення рішення у справі [3, с. 224]; своду (ст. 35–39 Поширеної ре-
дакції); у справах про вбивство (ст. 3, 4 цієї ж редакції) [2, с. 27–39]. 

Як зазначається в історико-правовій літературі, такі заходи відбу-
валися відкрито, в присутності громади та з дотриманням спеціаль-
ного обряду в досить урочистих формах [4, с. 29]. 

Привселюдно також проводилися такі процесуальні дії, як випро-
бування залізом та водою у випадках, коли у підозрюваного по обви-
нуваченню у вбивстві відсутні свідки, які б спростовували таке звину-
вачення, а також у всіх справах про крадіжки та за підозрою у 
крадіжках за відсутності речових доказів (п. 21, 22 Поширеної редак-
ції) [5, с. 42]. 
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Очевидно, що процес розгляду скарги скривдженого за Руською 
Правдою мав особливий всезагальний характер, за якого публічність 
судочинства була усталеним звичаєм, невід’ємною ознакою здійс-
нення правосуддя, адже громадськість нерідко була залучена до про-
цесу захисту потерпілим свого права, відшукання істини у справі, 
встановлення та покарання винного у злочині. 

Тож аналіз положень Руської Правди свідчить про здійснення 
необхідних процесуальних дій на різних етапах вирішення «тяжі» в 
присутності населення, нерідко із залученням громадськості до про-
цедур встановлення винного. 

Стосовно цього висловлюється думка, що публічність судочин-
ства в цей історичний період мала переважно показовий характер, 
адже судовий процес здійснювався у формі покарання винного в 
присутності всього населення з метою залякування та запобігання 
новим порушенням [6, с. 140].  

Справедливим буде припущення, що публічне вирішення справ 
та звинувачень, привселюдне покарання винного відбувалося в тому 
числі з метою демонстрації перед общиною невідворотності пока-
рання за вчинені злочинні діяння, захисту прав та інтересів скрив-
дженого, що, безумовно, мало вплив на формування та подальший 
розвиток уявлень суспільства про суд, судочинство та утвердження 
справедливості як суспільного інтересу, що обумовлено можливістю 
безпосереднього сприйняття судового процесу, виконання рішень 
про покарання за кривду, відновлення порушеного права тощо.  

Тож за нормами Руської Правди низка процесуальних дій під час 
вирішення справ здійснювалися в присутності широкого загалу. Це, 
без сумніву, також мало вплив на формування та подальший розви-
ток уявлень суспільства про суд та судочинство. Таким чином, на 
рівні Руської Правди як кодифікованого нормативного акта було за-
кладено підвалини розвитку на українських землях ідеї гласності су-
дового процесу. 
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Малишко Олександр Вадимович, 
старший судовий експерт сектору автотоварознавчих досліджень відділу 

товарознавчих та гемологічних досліджень Чернігівського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України; 

Єсипенко Олександр Григорович, 
старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки  

Академії Державної пенітенціарної служби  

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ АВТОТОВАРОЗНАВЧОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ 

Із збільшенням транспортних засобів на дорогах України, зок-
рема за рахунок ввезення придбаних на вторинному ринку (вжива-
них) та аукціонах автомобілів із-за кордону, призводить до зрос-
тання інтенсивності дорожнього руху, і як наслідок, до збільшення 
дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), та кількості крадіжок. 
Крім того, із зростанням кількості колісних транспортних засобів 
(далі – КТЗ) зростає і кількість юридичних операцій, пов’язаних з 
автотранспортом. 

У разі виникнення майнових спорів і під час розслідування пра-
вопорушень, пов’язаних з автотранспортом, до експертних установ 
звертаються суди, слідчі органи, адвокати та інші. Також до фахівців 
експертних установ у галузі автотоварознавства звертаються влас-
ники транспортних засобів для визначення вартості матеріального 
збитку, завданого їм унаслідок ДТП. 

Автотоварознавство – наукова дисципліна, що системно вивчає 
транспортні засоби (їхні складові частини), як товар, методи пі-
знання їх споживної вартості (цінності), вартісні значення техноло-
гічних аспектів їхнього відновлювального ремонту, вимоги до якості 
ремонту. У цьому аспекті автотоварознавча експертиза знаходиться 
на стику товарознавчої та інженерно-технічної експертиз. Об’єкти 
автотоварознавчого дослідження розглядаються одночасно з техніч-
ного погляду і як об’єкти оцінки. 
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Під час проведення автотоварознавчої експертизи визначається 
ринкова вартість КТЗ та їх складові, вартості матеріальних збитків, 
завданих внаслідок пошкодження КТЗ. Поряд з основними питан-
нями, які ставляться перед експертами у галузі автотоварознавства, 
можуть ставитись також спорідненні з основними питання, які сто-
суються експлуатації автотранспортних засобів, якщо вони мають 
значення для цивільно-правових, кримінально-правових та адмініс-
тративно-правових відносин. У результаті проведення автотовароз-
навчої експертизи (експертного дослідження) складається висновок 
експерта (або висновок експертного дослідження), що є джерелом 
доказів у судочинстві. 

Призначаючи автотоварознавчі експертизи, слідчі та судді не зав-
жди дотримуються всіх вимог процесуального законодавства, зокрема, 
щодо вимог обґрунтування постанов та ухвал. Пункт 19 постанови 
№ 14 Пленуму Верховного суду України від 23 грудня 2005 р. «Про 
практику застосування судами України законодавства у справах про 
деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транс-
порту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» 
передбачає обов’язок суду в ухвалі (постанові) про призначення екс-
пертизи надати всі необхідні для дослідження вихідні дані, що міс-
тяться в матеріалах справи. 

У разі невиконання зазначених вимог справи на автотоварозна-
вчу експертизу надходять ухвали (постанови) без вихідних даних. У 
цьому випадку експерту, відповідно до Закону України «Про судову 
експертизу», норм процесуального законодавства та норм адмініст-
ративного судочинства, необхідно направляти ініціатору прове-
дення експертизи клопотання для надання додаткової інформації або 
ж безпосередньо самого ж КТЗ, що в свою чергу призводить до біль-
шої витрати часу на виконання призначеної експертизи. У випадку 
незадоволення клопотання експерта або якщо ініціатором прове-
дення експертизи надана вичерпна інформація, яка є не достатньою, 
це в свою чергу унеможливлює проведення експертизи. 

Початковим етапом автотоварознавчого дослідження є технічний 
огляд КТЗ. Він дає змогу ідентифікувати КТЗ; визначити його техніч-
ний стан; комплектність; характер та обсяг завданих автотранспорт-
ному засобу пошкоджень; пробіг та інші необхідні для дослідження 
показники. 

Чинне законодавство України передбачає можливість здійс-
нення автотоварознавчого дослідження та складання висновку без 
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особистого огляду КТЗ експертом. Таке можливо лише за рішенням 
органу (або особи), який призначив експертизу (залучив експерта) за 
умови надання всіх необхідних даних, необхідних для проведення 
дослідження. 

Під час проведення автотоварознавчої експертизи використову-
ються різні підходи для визначення ринкової вартості транспортного 
засобу. Порівняльний підхід є основним із таких підходів. Він базу-
ється на аналізі реально існуючих цін продажу та пропозиції КТЗ, 
які є ідентичними або ж аналогічними досліджуваним на ринку но-
вим транспортним засобам (первинному) чи на ринку транспортних 
засобів, які були у використанні (вторинному), враховуючи відмін-
ності між порівнюваними об’єктами. 

Під час визначення ринкової вартості транспортного засобу може 
застосовуватися комбінований витратно-порівняльний підхід. Його 
використовують під час автотоварознавчої експертизи спеціальних, 
спеціалізованих КТЗ, використовуючи при цьому інформацію про 
вартість транспортного засобу з додаванням вартості спеціального 
або спеціалізованого обладнання та робіт, пов’язаних з його встано-
вленням. Комбінований витратно-порівняльний підхід також може 
застосовуватися у тих випадках, коли потрібно визначити вартість 
пошкодженого чи розукомплектованого транспортного засобу. 

Під час здійснення автотоварознавчої експертизи існує можли-
вість використання витратного підходу. Цей підхід застосовується 
під час визначення вартості відновлювального ремонту автотранс-
портного засобу та матеріальних збитків, які були заподіяні власни-
кові КТЗ. 

Вимоги до проведення автотоварознавчої експертизи встанов-
лює Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транс-
портних засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України 
та фонду Державного майна України № 724/16740 від 04.08.2009 
(далі – Методика). Крім того, проведення автотоварознавчої експер-
тизи регулюють Закон України «Про судову експертизу», Закон Ук-
раїни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 
10.09.2003 № 1440 «Про затвердження Національного стандарту 
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». 

Методика визначає не лише механізм проведення автотовароз-
навчої експертизи, оцінки КТЗ, а й встановлює вимоги щодо оформ-
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лення результатів проведеної експертизи. Дотримання вимог Мето-
дики є обов’язковим під час проведення автотоварознавчих експер-
тиз та експертних досліджень судовими експертами, до компетенції 
яких входить проведення судових автотоварознавчих експертиз та 
експертних досліджень. 

Експерти науково-дослідних експертно-криміналістичних цент-
рів МВС України, виконуючи експертизи та експертні дослідження, 
зокрема і автотоварознавчі, також керуються Інструкцією з органі-
зації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозді-
лах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, за-
твердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України 
17.07.2017 № 591. 
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УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТІЙКІСТЬ ОЗНАК 
КАНАЛУ СТВОЛА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ЇХ 

ВІДОБРАЖЕННЯ НА СТРІЛЯНИХ КУЛЯХ 
До найважливіших умов, що впливають на стійкість мікрорельєфу 

стінок каналу стволу, відносяться зміни в каналі стволу в результаті дії 
корозії та кількості пострілів. Поява корозійних змін зумовлена тим, що 
продукти пострілу, що залишаються в каналі стволу після пострілу, мі-
стять розчинні у воді солі, які утворюються під час згорання запалюва-
льного складу капсуля і порохового заряду, які адсорбують вологу із 
повітря, викликають електролітичну реакцію з частками металів від 
оболонки кулі (мідь, томпак і інші). У повітрі в наявності сірчані з’єд-
нання, аміак та інші, які сприяють також утворенню корозії.  

До умов, що прискорюють корозійні зміни за дослідженням 
Б. М. Єрмоленка, відносяться: 

– неналежні умови зберігання зброї (підвищена вологість, ви-
сока температура); 

– неналежний догляд за зброєю, і в першу чергу незадовільна 
чистка, в результаті якої продукти пострілу не повністю видаля-
ються з каналу стволу; 

–  значний знос каналу стволу, який сприяє появі тріщин в його 
хромованому покритті. 

Корозійні зміни каналу стволу розпочинаються практично від-
разу, після того як продукти пострілу адсорбують вологу з повітря. 
Вже через добу при знаходженні зброї у вологому середовищі на сті-
нках каналу стволу утворюється корозія. Через 7–10 діб корозія по-
криває його майже суцільним шаром. Через 15–20 діб після пострілу 
внаслідок значних корозійних змін каналу ствола ототожнення зброї 
сильно ускладнюється [2, с. 20]. 

У сухому приміщенні корозійні зміни каналу стволу відбува-
ються значно повільніше. У результаті корозійних змін у каналі 
стволу утворюються заглибини, розташовані по всій його поверхні 
чи на окремих ділянках, що приводять до змін чи знищення наявних 
ознак і появі нових ознак, які можуть викликати незворотні зміни 
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мікрорельєфу каналу стволу. Канали стволів сучасної вогнепальної 
зброї вкривають шаром хрому, який збільшує тривалість зберігання 
каналу стволу і перешкоджають розвитку корозійних змін. Водночас 
при пострілах зі зброї у шарі хрому утворюються мікротріщини, а 
згодом і глибші тріщини, які згодом стають місцями розвитку коро-
зії. Наявність тріщин призводить до газодинамічної руйнації шару 
хрому при пострілі. Порохові гази під високим тиском проникають 
у тріщини, що утворились під шаром хрому, де виникає значна від-
мінність тиску газів. Після пострілу, коли тиск у каналі стволу падає, 
утворюється велика різниця тисків, і гази, які знаходяться у тріщи-
нах, розширюються і спрямовуються в канал стволу. У результаті ві-
дбуваються так звані вибухи шару хрому, які відривають частинки 
хрому від сталі стволу. У наступних пострілах цей вияв повторю-
ється, шар хрому зміщується і знімається кулею та швидко рухо-
мими пороховими газами. В першу чергу відколи хрому відбува-
ються на ділянках сильної механічної дії кулі [7, с. 145]. 

Стійкість мікрорельєфу каналу стволу вогнепальної зброї багато 
у чому залежить і від кількості пострілів, проведених з цієї зброї. Під 
час пострілу в каналі стволу проходять складні фізико-хімічні вияви, 
вони викликають процеси, що приводять до руйнації поверхні ка-
налу стволу. До умов, що викликають значний знос каналу стволу за 
дослідженням Ю. Л. Носко, відносяться: 

– високий тиск у каналі стволу зброї в момент пострілу; 
– термічна дія порохових газів на метал ствола в момент по-

стрілу; 
– хімічна взаємодія між металом стволу і пороховими газами, 

нагрітими до високих температур;  
– механічна руйнація стінок каналу стволу кулею, що рухається 

по каналу; 
– ерозійна руйнація каналу стволу швидко нагрітими порохо-

вими газами, які швидко рухаються. 
Без сумніву, що всі ці процеси, що тривають від 0,001 до 0,0001 с 

та змінюють мікрорельєф внутрішньої поверхні каналу ствола. Під 
дією високого тиску (1000–4000 кгс/см²) і тимчасових дій високої тем-
ператури (2000–3150 для нітрогліцеринових порохів, 2500–2700ºС для 
піроксилінових) виникають пружні деформації поверхні каналу стволу. 

Найчастіше знос каналу стволу розпочинається з утворення сітки 
поверхневих тріщин, що супроводжується зміною мікроструктури по-
верхневого шару металу. Сильне нагрівання металу і наступне його 
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охолодження сприяють розтріскуванню стінок каналу стволу. Гли-
бина тріщин може досягати декількох десятих частин міліметра, в ку-
тах нарізів вони інколи сходяться, і тоді поле нарізу, випробовуючи 
на собі тиск оболонки кулі, зламується в основи, проходить так званий 
відкол полів. 

Усі ці процеси ускладнюються механічною дією кулі, що руха-
ється по каналу стволу під високим тиском і з великою швидкістю. 
Механічний знос виражений у стиранні стінок каналу стволу, що 
призводить до збільшення його діаметра, головним чином по полям 
нарізів. Відбувається стискання і зминання полів нарізів, заокруг-
лення їх граней.  

Зміна мікрорельєфу каналу стволу збільшується з кількістю по-
стрілів, проведених зі зброї. Це проходить поступово і супроводжу-
ється виникненням нових індивідуальних ознак, викривленням і 
знищенням старих. Більш глибокі зміни призводять до істотного ви-
кривлення цілого комплексу ознак, що може зробити ідентифікацію 
неможливою. 

Результати експериментальних досліджень, проведених Ю. Л. Но-
ско по вивченню впливу кількості пострілів на зміну мікрорельєфу ка-
налу стволу, свідчать про те, що можливість ідентифікації вогнепальної 
зброї зберігається під час проведення із неї до 1000 пострілів. При цьому 
найбільш інформативними є первинні сліди. Стійкість ознак, що відо-
бражаються в первинних слідах, в основному залежить від їх розмірів, 
так, при висоті 2,5–3 мкм вони стійко зберігаються до 100 пострілів, 
5 мкм – до 500–600 пострілів, 7–12 мкм – до 1000 пострілів [3, с. 87]. 

Крім факторів, що впливають на стійкість ознак мікрорельєфу 
каналу стволу, можливість ідентифікації вогнепальної зброї по слі-
дам на кулях залежить від факторів, що впливають на відображення 
цих ознак у слідах на кулях. 

До основних факторів, що впливають на відображення ознак мі-
крорельєфу каналу стволу в слідах на кулях, відносяться: 

– тиск у каналі стволу зброї в момент пострілу; 
– діаметр кулі; 
– наявність мастила в каналі стволу; 
– наявність продуктів пострілу на поверхні каналу стволу, сту-

пінь його металізації; 
– матеріал поверхні кулі; 
– наявність продуктів корозії в каналі стволу.  
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Треба зазначити, що більшість вказаних ознак впливають не ок-
ремо, а в комплексі. 

Від тиску в каналі стволу залежить швидкість руху кулі. Головний 
вплив на тиск у каналі стволу і швидкість кулі в ньому здійснюють: 

– вид, сорт і стан пороху (вологість, час зберігання патрону). Від 
цього залежить швидкість згорання порохового заряду і об’єм газів; 

– кількість пороху. Незважаючи на те, що до виготовлення пат-
ронів висуваються досить суворі вимоги, кількість пороху в патро-
нах одного і того ж виду і зразка, особливо виготовлених на різних 
заводах, може відрізнятися. Ця обставина впливає на обсяг порохо-
вих газів при пострілі, а звідси на тиск і швидкість руху кулі; 

– стан запалювального складу капсуля. Швидкість згорання по-
роху залежить від того, наскільки інтенсивне полум’я дає запалюю-
чий склад капсуля; 

– щільність спорядження. Ця умова, як правило, відноситься до 
патронів саморобного виготовлення як для гладкоствольної, так і на-
різної зброї. Ущільнення порохового заряду приводить до збільшення 
швидкості горіння пороху, і збільшенню тиску в каналі стволу зброї в 
момент пострілу; 

– діаметр кулі. Куля, що має більший діаметр, в каналі стволу 
випробовує більше тертя, і тиск у каналі стволу збільшується; 

– матеріал кулі. Чим пластичніше матеріал оболонки кулі, тим 
куля випробовує менше тертя, і тиск у каналі стволу зменшується; 

– спосіб і щільність кріплення кулі в гільзі. Більш щільне кріп-
лення кулі в гільзі сприяє збільшеній швидкості кулі при форсуванні 
нею нарізів. Швидкий відрив кулі від гільзи зменшує її швидкість 
при форсуванні нарізів; 

– ступінь зносу каналу стволу. Чим вищий знос каналу стволу, тим 
менше тертя випробовує куля і менший тиск у каналі стволу зброї; 

– наявність продуктів пострілу в каналі стволу. Значна кількість 
продуктів пострілу в каналі стволу збільшує тертя кулі на стінки ка-
налу, як наслідок, уповільнюється швидкість її руху. 

Тиск у каналі стволу здійснює особливо великий вплив на відо-
браження слідів у початковій стадії пострілу під час формування пер-
винних слідів. Первинні сліди можуть не відображатися на стріляних 
кулях, бути широкими  чи вузькими. 

Ширина первинних слідів залежить від співвідношення ділянки 
каналу стволу, який куля проходить до отримання поступово-обер-
тального руху. Чим більша ця ділянка, тим ширші первинні сліди, і 
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навпаки. Розмір цього відрізку залежить від швидкості руху кулі в 
початковій стадії пострілу. Чим вона вища, тим більший відрізок 
проходить куля прямолінійно-поступально зі зниженням швидкості 
зменшується і відрізок цього руху кулі. Ця обставина приводить до 
того, що ширина первинних слідів зменшується, вони зближуються 
з вторинними слідами і все більш перекриваються ними. Значне зни-
ження швидкості форсування нарізів може привести до того, що пер-
винні сліди на кулях можуть не відобразитися. При зменшеному ти-
ску газів у каналі стволу навіть невелике врізання кулі в нарізи 
сприяє набуттю нею поступово-обертального руху [5, с. 112]. 

Тиск у каналі стволу і швидкість кулі певною мірою залежать від 
способу і щільності кріплення кулі в гільзі. Чим потужніше кріплення, 
тим вище тиск і швидкість кулі при форсуванні нарізів і більше відо-
браження первинних слідів. 

Кулям, скріпленим з гільзою способом тугої посадки, для набуття 
поступово-обертального руху необхідно подолати відрізок каналу 
ствола розміром не менш однієї довжини ведучої частини кулі, що 
призведе до утворення достатньо широких первинних слідів. Водно-
час під час кріплення кулі шляхом обтиску країв дульця гільзи в кіль-
цевий жолобок вона проходить менший відрізок каналу стволу, фак-
тично рівний довжині ведучої частини кулі до кільцевого жолобка. Це 
приводить до утворення більш вузьких первинних слідів. 

На ширину первинних слідів здійснює вплив і матеріал оболонки 
кулі. Первинні сліди на більш пластичних оболонках будуть ширше, 
оскільки такі кулі більш легко стискаються полями нарізів і внаслідок 
цього отримують більш поступальний рух у каналі стволу зброї. 

Чим більший діаметр кулі, пластичніше матеріал її оболонки, 
вищий тиск у каналі стволу зброї у момент пострілу, тим більш ймо-
вірніше і утворення слідів дна нарізів. 

Залежність відображення слідів каналу стволу від діаметра кулі 
необхідно розглядати, виходячи з трьох варіантів: 

– калібр кулі відповідає калібру зброї, але її діаметр дещо біль-
ший чи менший, однак у рамках допустимих значень. Відомо, що 
діаметри куль одного і того ж зразка патрона можуть дещо розрізня-
тись, знаходячись у рамках виробничих допусків; 

– калібр кулі значно менше калібру зброї; 
– калібр кулі значно більше калібру зброї. 
У першому випадку розмір діаметру кулі впливає, в основному, 

на відображення первинних слідів, куля проходить більший (якщо її 
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діаметр дещо менший) чи менший (якщо діаметр дещо більший) від-
різок каналу ствола, перш ніж отримає обертальний рух. 

При стрільбі патронами значно меншого калібру (наприклад 
7,62х25 патроном до пістолету ТТ в 9-м пістолеті ПМ) рух кулі не 
має стійкого, щільного контакту з каналом стволу зброї, відрізня-
ється хаотичним характером, супроводжується ударами по окремим 
ділянкам. На кулях спостерігаються сліди ділянок полів нарізів, пе-
рвинні сліди відсутні. Кількість слідів, кут від нахилу, як правило, 
не збігаються з кількістю і кутом нахилу полів нарізів, лише більш-
менш точно відображуючи ширину полів нарізів. Донні частини 
куль можуть бути деформовані. Сліди у своїй більшості мають ком-
плекс ознак, необхідних для ототожнення вогнепальної зброї, хоча 
ідентифікація в цьому випадку досить складна. 

Патрони значно більшого діаметра, чим калібр зброї, при стрільбі 
практично не застосовуються. У випадку їх використання куля при 
проходженні каналу стволу має стійкий і щільний контакт зі всією 
його поверхнею, проходить по ньому з більшим тертям. Стріляні кулі 
значно деформуються (подовжуються) і на них утворюються особли-
вості всієї поверхні каналу стволу, що полегшує ототожнення вогне-
пальної зброї. В окремих випадках кулі можуть і фрагментуватись.  

Особливості утворення слідів на кулях у каналі стволу, в якому 
наявне мастило, полягають у наступному. Під час руху кулі між її 
передньою частиною і стінками каналу стволу утворюється масля-
ний клин, який у комбінуванні з шаром мастила між поверхнею кулі 
і каналом стволу є джерелом сили, що відокремлює кулю від стінок 
каналу стволу. У результаті цього безпосередній контакт поверхні 
кулі зі стінками каналу стволу значно зменшується. 

На початковій стадії пострілу при поступальному русі кулі мас-
ляний клин практично не утворюється, при цьому первинні сліди ві-
дображуються на кулі досить чітко і майже в тому вигляді, що і в 
сухому каналі стволу. Таким чином мастило не вчиняє істотного 
впливу на відображення ознак у первинних слідах. 

Інший характер у тих умовах носить відображення вторинних 
слідів. На кулях, стріляних зі зброї з малим зносом каналу стволу, 
бойові і холості грані полів нарізів відображуються досить чітко, 
тоді як поля нарізів і дно нарізів відображають зазвичай їх найбільш 
великі деталі. В першу чергу зникають ознаки дна нарізів. 

При середньому ступені зносу каналу стволу сліди бойових гра-
ней полів нарізів виражені досить чітко, а холостих граней – значно 
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слабше, в порівнянні з їх відображенням на кулях, стріляних із су-
хого каналу стволу. Сліди відображують траси, що передають тільки 
найбільш великі ознаки полів нарізів та нарізів.  

На кулях, вистелених із каналу стволу, що має сильний ступінь 
зносу, сліди граней полів нарізів, особливо бойових, майже не відріз-
няються. Крім того, куля в такому каналі стволу може зісковзувати з 
полів нарізів і навіть рухатись поступально, не отримуючи оберталь-
ного руху. Сліди в останньому випадку відображуються на кулях у 
вигляді трас, паралельних повздовжній осі, і не несуть інформації 
про будову каналу стволу [6, с. 14]. 

На відображення слідів істотний вплив здійснює наявність у ка-
налі стволу продуктів пострілу і його металізація. При стрільбі на 
стінках каналу стволу залишаються продукти згорання запалюваль-
ного складу капсулю і порохового заряду, а також частки металів 
(міді, цинку, свинцю, заліза, сурми, томпака). Вони відрізняються по 
всій довжині каналу стволу, особливо на його початку, концентрую-
чись на полях нарізів, в основному в бойових гранях. Зі збільшенням 
числа пострілів збільшується і їх кількість. 

У міру зменшення відкладання продуктів пострілу і металізації 
відбувається зміна слідоутворюючих поверхонь каналу стволу зброї. 

Це відображується в тому, що продукти пострілу і металеві частки 
спочатку покривають незначні, а потім і більш значні особливості рель-
єфу каналу стволу (після 10–15 пострілів). Надалі шар відкладень прак-
тично не збільшується, а тільки видозмінюється, оскільки частково ви-
даляється під час руху кулі. Наступні нашарування не перешкоджають 
відображенню досить значних деталей полів нарізів, якщо їх рівень ро-
зташований вище шару відкладень. Особливості мікрорельєфу каналу 
стволу в первинних слідах відображуються більш стійко і повно у 
зв’язку з тим, що змінюються значно менше. 

Матеріал поверхні кулі здійснює значний вплив на ступінь відо-
браження слідів. Від його якостей залежать загальний характер, ві-
дображення слідів каналу стволу зброї і окремі їх розміри. 

Так, первинні сліди на більш пластичних оболонках будуть ширші, 
оскільки такі кулі більш легко стискаються з полями нарізів, внаслідок 
чого отримують більший поступальний рух у каналі стволу зброї. 

Вплив продуктів корозії на відображення ознак каналу стволу і 
в слідах на вистелених кулях полягає в наступному. 

При стрільбі зі зброї з частково коронованим каналом стволу про-
дукти корозії утворюють велику кількість нестійких трас, в основ-
ному в лінії початку слідів полів нарізів, а також зменшується ступінь 
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відображення слідів каналу стволу. Такі зміни слідів пояснюються 
тим, що при русі кулі по каналу стволу частки корозії затискаються 
між ведучою частиною кулі і поверхнею каналу стволу. Частина їх 
складає шар, що утворює в слідах мілкі нестійкі траси. Інші ж прошто-
вхуються кулею вперед і забивають нерівності рельєфу каналу стволу. 
[8, с. 41]. Внаслідок чого змінюється форма і розміри ознак поверхні 
каналу стволу, що відображуються в слідах на кулі, невеликі ознаки 
не відображуються. Більш значно це відображується в слідах на кулях, 
вистрелених зі зброї із зношеним каналом ствола. 

Таким чином, викладені вище умови, які впливають на стійкість оз-
нак каналу стволу вогнепальної зброї та їх відображення на стріляних 
кулях, дають можливість встановлювати й пояснювати наявні розбіж-
ності в слідах на кулях під час проведення ідентифікаційних балістич-
них досліджень вогнепальної зброї. Слід пам’ятати, що стійкість ознак 
каналу стволу залежить від умов експлуатації і зберігання, розмірів і 
взаємного розташування елементів мікрорельєфу поверхонь каналу 
стволу, які є його окремими ознаками, загальної кількості пострілів із 
цього екземпляра зброї. Найбільш інтенсивна зміна мікрорельєфу сті-
нок каналу стволу відбувається в нової зброї і сильно зношеної. 
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теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ 

ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ В ПРАВНИЧОМУ ДИСКУРСІ 
Розуміння утворення права, значення у цьому процесі мовленнєвих 

актів, а також урахування того, що основою вирішення правничого кон-
флікту є деонтична логіка, важливого значення набуває правова аргу-
ментація. Саме правова аргументація є тим засобом, що поєднує лінгві-
стику та право, оскільки за допомогою «лінгвістичних засобів» у 
текстах актів правозастосування «твориться» / «відшуковується» право. 

Право є результатом правничого дискурсу і саме аргументу-
вання є своєрідним засобом «кристалізації» смислу права, що, у 
свою чергу, забезпечує правопорядок у соціумі.  

Через правову аргументацію виявляється правове мислення (а 
мислення тісно пов’язане з мовою), право пов’язується з мовою, ми-
сленням, що сприймаються як соціокультурні явища. 

Зважаючи на нерозробленість окресленої проблематики вітчизня-
ною правничою наукою, а також її обширність, ми зосередимо увагу 
на значущості правової аргументації в правовому дискурсі, що дасть 
змогу зрозуміти її місце в юридико-лінгвістичній теорії правознавства. 

Право є засобом регулювання суспільних відносин, ефективність 
якого перманентно змінюється, але саме воно залишається основним 
регулятором поведінки людини. Важливим фактором цього, на нашу 
думку, є особливості правничого дискурсу, що тісно пов’язані із спе-
цифікою права як соціокультурного явища. Будучи засобом вирі-
шення конфлікту (як і його профілактики, оскільки право передусім 
впорядковує відносини у соціуму, а також «спрямованим» на право-
мірну поведінку суб’єктів суспільної комунікації та, відповідно, забез-
печуючи стан упорядкованості суспільних відносин – правопорядок), 
правовий наратив має бути, крім іншого, аргументованим.  

Означене, у свою чергу, порушує дві важливі проблеми правни-
чої науки та практики. По-перше, це авторитет права (і ця проблема 
пов’язана з нормативно-правовим регулюванням), по-друге, автори-
тетність рішень суб’єктів правозастосування (ця проблема пов’язана 
з індивідуальним правовим регулюванням). 

Слід зазначити, що окреслені проблеми не втрачають свою актуаль-
ність ще з часів Давньої Греції. Однак, зважаючи на складність права як 
соціокультурного, динамічного явища, і до сьогодні перебувають у цен-
трі уваги науковців-правників, філософів, політологів та ін. 
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У праці «Крах права» відомий правник С.С. Алєксєєв стверджує, 
що зусилля юристів щодо втілення ідей права та возвеличування 
останнього у суспільстві не були ефективними. «Не отримали нале-
жного суспільного визнання ні в науці, ні в колективній думці, а го-
ловне, не реалізувалися, не втілилися в життя на практиці» [1, с. 11]. 

В умовах порівняно стабільного функціонування суспільства од-
ним із факторів, що забезпечують ефективність правового регулю-
вання (як нормативного, так і індивідуального), є раціональність 
права і відповідний правовий дискурс. Зауважимо, що правова аргу-
ментація як іманентний процес імплементації права, на нашу думку, 
відіграє важливу роль як за умов розвитку сталого функціонування 
соціуму, так і в період транзитивний, однак, зважаючи на зазначене 
вище, її інтенція має різних адресатів – ratio або ж emotion. Хоча мо-
жуть бути і винятки, зокрема, якщо ми будемо досліджувати судо-
вий процес за участю присяжних. 

Необхідно підкреслити, що правова аргументація як явище не стала 
предметом комплексного дослідження вітчизняної правничої науки. 

Можна виокремити лише окремі наукові статті таких українсь-
ких правників, як М. Козюбра (моделі (типи) юридичної аргумента-
ції), М. Савенко (методологія юридичної аргументації у рішеннях 
конституційної юстиції»), А. Хворостянкіна (цінності в юридичній 
аргументації: особливості використання; юридична аргументація в 
англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях: методо-
логічні засади порівняльного аналізу). 

Слід також згадати колективну монографію, підготовлену нау-
ково-педагогічними працівниками кафедри логіки Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Муд-
рого», «Юридична аргументація: Логічні дослідження», в якій висві-
тлюються питання генези теорії правової аргументації, акцентується 
увага на особливостях правничої мови, розкриваються аналітична й 
діалогічна моделі аргументації, а також науково-теоретичний і прак-
тичний типи аргументації, характеризуються види логічних поми-
лок та способи їх уникнення при юридичній аргументації [2]. 

Не вивчається правова аргументація і здобувачами вищої прав-
ничої освіти. Чи не єдиним підручником із загальної теорії права, в 
якому міститься окремий розділ, присвячений цій проблематиці, є 
підручник за редакцією М. Козюбри (Загальна теорія права / за ред. 
М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2016. 392 с.). 



319 

Отже, наведене, зважаючи на важливість розроблення теорії 
юридичної аргументації, вказує на нагальну потребу наукових дос-
ліджень юридичної аргументації, її комплексного пізнання. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до статті 53 Конституції України «кожен має право на 
освіту» [1]. Це право, яке входить до переліку основних прав і свобод 
людини і громадянина, реалізується через надання навчальними закла-
дами освітніх послуг. Таким чином, досліджуючи поняття та сутність 
закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (далі – 
ЗВОСУН), абзац 2 п. 2 ст. 17 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 
року відсилає нас до «спеціального закону», а саме до Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, у п. 6, ст. 1 якого зазначено, що 
вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із спе-
цифічними умовами навчання) є заклад вищої освіти державної форми 
власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку кур-
сантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для подальшої служби на поса-
дах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальниць-
кого складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної поліції, Збройних сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, цен-
тральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охо-
рони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, 
який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту [2; 3]. 

Проаналізувавши вищезгадані нормативно-правові акти, ми дій-
шли висновку, що норми Закону України «Про вищу освіту» не при-
діляють достатньої уваги ЗВОСУН, оскільки, крім надання визна-
чення вже згаданих закладів, у них наявні лише роз’яснення щодо 
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повноважень державних органів, до сфери управління яких нале-
жать заклади вищої освіти (п. 2 ст. 13), а також деякі загальні орга-
нізаційні аспекти, що регулюють діяльність ЗВОСУН на рівні з ін-
шими закладами вищої освіти. 

У свою чергу, виходячи із специфіки ЗВОСУН, необхідно також 
дослідити нормативно-правовий базис профільних міністерств, до 
структури яких входять ці заклади вищої освіти. Наприклад, у Законі 
України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» 
від 23.06.2005 року ЗВОСУН опосередковано згадуються у п. 1 та 
п. 6 ст. 6 «Структура та чисельність Державної кримінально-викона-
вчої служби України», а також ст. 17 «Підготовка кадрів для Держа-
вної кримінально-виконавчої служби України». Проаналізувавши 
норми вищезазначених статей, можна зробити висновок, що вони не 
дають чіткого уявлення про поняття і сутність ЗВОСУН у системі 
Державної кримінально-виконавчої служби України, а лише повер-
хнево зазначають про можливість існування цих закладів у структурі 
вже згаданої служби [4]. 

Схожих висновків дійшов і Андрій Андреєв у своєму дисертацій-
ному досліджені на тему «Адміністративно-правове регулювання під-
готовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах 
із специфічними умовами навчання», в якому він надає детальний 
аналіз норм Закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 року щодо ЗВОСУН. Зокрема, у положеннях ст. 13 «За-
гальна система поліції» навчальні заклади, в яких здійснюється під-
готовка поліцейських, не виокремлено як елемент відповідної сис-
теми. У статтях Закону, що присвячені питанням добору 
поліцейських кадрів та службі в поліції (ст. 47, 48, 51, 59, 63, 65, 72–
75, 82, 83, 91, 103), поліцейські вищі навчальні заклади із специфіч-
ними умовами навчання (відповідно до Закону України «Про освіту» 
від 05.09.2017 року термін «вищий навчальний заклад» було замі-
нено на «заклад вищої освіти») згадуються, але не розкрито їхню 
сутність, систему, особливості функціонування та специфічних умов 
навчання. Наприклад, у ст. 74 «Підготовка поліцейських у вищих на-
вчальних закладах із специфічними умовами навчання» закріплено 
загальні критерії прийому, підготовки та розподілу осіб, які навча-
ються в таких закладах. Водночас сутність та організаційні аспекти 
діяльності поліцейських вищих навчальних закладів із специфіч-
ними умовами навчання не розкрито [5, с. 23]. 

Отже, спираючись на вищевикладене, можна зробити висновок, 
що на сьогодні поняття та сутність ЗВОСУН не отримали достат-
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нього висвітлення та рівня конкретизації в нормативно-правових ак-
тах, які є фундаментом як для загальнодержавної вищої освіти, а та-
кож спеціалізованих документах, що регламентують та координу-
ють діяльність суб’єктів публічного адміністрування, до юрисдикції 
яких належать ЗВОСУН. Таким чином, ми вважаємо, що вирішення 
цієї проблематики можливе лише за умови виокремлення ЗВОСУН 
до окремої категорії закладів вищої освіти, що, у свою чергу, сприя-
тиме більш чіткому тлумаченню та розумінню сутності вищезгада-
них закладів вищої освіти. 
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СИСТЕМА ГАРАНТІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 
У будь-який час захист конституційно ладу держави був обов’яз-

ковим та не викликав сумнівів, адже кожна держава повинна беззапе-
речно захищати власний конституційний лад та забезпечувати його 
стабільність. Захищати та гарантувати конституційний лад України 
означає подолати всі негативні вияви у сфері економіки, політики, со-
ціального і духовного життя. У зв’язку з анексією Автономної Респу-
бліки Крим, загостренням ситуації на Сході країни та реформуванням 
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судових та правоохоронних органів в Україні підвищується рівень 
значущості гарантування та захисту конституційного ладу. Врахову-
ючи те, що гарантування конституційного ладу є доволі новим напря-
мом досліджень, актуальність обраної теми не викликає заперечень. 
Деякі аспекти цієї проблеми проаналізовані в роботах таких українсь-
ких учених: Л. Наливайко, В. Погорілко, О. Сивгиря, Ю. Тодика, 
О. Кушніренко, В. Тацій, Т. Слінько, О. Скрипнюк, М. Савчин та ін. 

Мета цього дослідження полягає у встановленні системи гаран-
тій конституційного ладу України як єдиної структури взаємообумо-
влених та взаємопов’язаних компонентів, які покликані виконувати 
певні призначення у суспільстві.  

Відповідно до досліджень О. Скрипнюка, під гарантіями консти-
туційного ладу потрібно розуміти систему організаційно-правових, 
нормативно-правових, загальносоціальних умов і засобів матеріаль-
ного та процесуального характеру, які забезпечують дієвість основ-
них принципів та інститутів суспільного та державного ладу України 
[1, с. 127]. Такі гарантії спрямовані насамперед на захист Конституції, 
а також на охорону передбачених нею інститутів [2, с. 230]. 

Однак такий підхід не є достатньо обґрунтованим. Загальносоціаль-
ні умови слід розглядати як зовнішнє середовище системи гарантій. 
Система гарантій конституційного ладу має комплексний та систем-
ний характер. Вчені по-різному її визначають, але найбільш пошире-
ною є та, до якої відносять: український народ, Конституцію та закони 
України, Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міні-
стрів України та інші органи виконавчої влади, Конституційний Суд 
України, суди загальної юрисдикції і прокуратури, громадські органі-
зації та політичні партії, органи місцевого самоврядування. Така сис-
тема гарантій базується на суб’єктному складі, які повинні здійсню-
вати захист конституційного ладу як шляхом виконання своїх 
повноважень (наданих законодавством), так і шляхом утримання від 
виконання певних протизаконних дій. Вона складена для забезпе-
чення стабільності, захисту та охорони конституційного ладу, а також 
полягає у створенні сприятливих умов, що потрібні для належної реа-
лізації засад конституційного ладу.  

У наш час особливо важливим є питання про гарантії та захист 
конституційного ладу у зв’язку з анексією Автономної Республіки 
Крим та подіями на Сході України. Відповідно до Конституції обо-
рона держави, забезпечення територіальної цілісності та захист су-
веренітету покладається на Збройні сили України, але, крім цього, 
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зростає роль і органів виконавчої влади, Служби безпеки України та 
поліції. Стабільне функціонування цих органів є надзвичайно важ-
ливим для захисту конституційного ладу та забезпечення правопо-
рядку в країні, від цього залежить подальша реалізація суспільних 
інтересів та стабільність розвитку держави. 

Таким чином, система державних і недержавних інститутів ста-
новить організаційно-правові гарантії конституційного ладу.  

Визначає та закріплює гарантії конституційного ладу система 
конституційно-правових норм. До нормативно-правових гарантій від-
носять норми Конституції України та конституційне законодавство. 
Зазначені гарантії визначають способи, форми та процедури забезпе-
чення стабільності й гарантування конституційного ладу. Водночас 
М. Савчин визначає не лише систему конституційних гарантій, але й 
здійснює певну їх класифікацію за механізмом забезпечення.  

Так, до цієї класифікації належать: 
1. Нормативно-правові гарантії, якими виступають дія принци-

пів верховенства права, справедливості та особлива процедура вне-
сення змін до Конституції. 

2. Інституційні гарантії, які втілюються у свободі політичної ді-
яльності, у демократичних засадах функціонування держави та сус-
пільства, належному функціонуванні публічної влади. 

3. Процедурні гарантії, які становлять комплекс процесуальних 
процедур, що закріплені в Конституції України та більш конкрети-
зовані в поточному законодавстві [2, с. 235]. 

Таким чином, механізм забезпечення реалізує такий компонент 
системи гарантування конституційного ладу – результат функціону-
вання, що засвідчує ступінь охорони конституційного ладу та дозво-
ляє встановити рівень ефективності системи гарантій. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, ми можемо констатувати, 
що для того, щоб забезпечити стабільність конституційного ладу, він 
повинен гарантуватися такою системою гарантій: основними 
суб’єктами конституційно-правових відносин, Основним Законом та 
конституційним законодавством. 
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здобуття незалежності, що знайшло своє відображення у змісті Де-
кларації про державний суверенітет України, яка містить розділ IX 
«Зовнішня і внутрішня безпека» [1]. Наступним кроком у забезпе-
ченні національної безпеки стало прийняття Акта проголошення не-
залежності України 24 серпня 1991 р. [2]. 

Відповідно до норм Основного Закону України справою всього 
Українського народу є захист суверенітету і територіальної цілісно-
сті України. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на 
забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтри-
мання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжна-
родного співтовариства за загальновизнаними принципами і нор-
мами міжнародного права 3. 

Основи національної безпеки визначаються винятково законами 
України, а Президент України, який є Верховним Головнокомандува-
чем Збройних сил України, очолює Раду національної безпеки і обо-
рони України та забезпечує державну незалежність та національну 
безпеку.  

Рада національної безпеки і оборони України згідно зі ст. 107 
Конституції України є координаційним органом з питань національ-
ної безпеки і оборони при Президентові України. Для виконання 
своїх завдань РНБО наділена відповідною компетенцією. Серед по-
вноважень цього органу, визначених ст. 4 Закону України «Про Раду 
національної безпеки і оборони України» 4, є кілька ключових, які 
дозволяють РНБО активно впливати на діяльність органів виконав-
чої влади та місцевого самоврядування в питаннях, що стосуються 
сфери національної безпеки. Так, РНБО: 

– розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відпо-
відно до законодавства належать до сфери національної безпеки і 
оборони, та подає пропозиції Президентові України; 

– здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої 
влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові 
України відповідні висновки та пропозиції; 
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– координує і контролює діяльність органів місцевого самовря-
дування в межах наданих повноважень під час введення воєнного чи 
надзвичайного стану. 

Крім цього, Законом України «Про національну безпеку України» 
передбачено створення сектору безпеки і оборони, до складу якого 
входить Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 
України. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 
України є державним органом, призначеним для забезпечення функці-
онування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національ-
ної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації держа-
вної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної 
інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 
вимога щодо захисту якої встановлена законом, криптографічного та 
технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіо-
частотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального приз-
начення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань 
відповідно до закону [5]. 

Отже, держава приділяє значну увагу забезпеченню національ-
ної безпеки України. Свідченням цього є наявність низки нормати-
вно-правових актів різної юридичної сили. Конституція України, як 
нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, встановлює 
концептуальні засади забезпечення національної безпеки держави, 
спеціальне законодавство – визначає конкретні правила та вимоги 
щодо їх дотримання та встановлює відповідальність за порушення 
закріплених норм. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє 
проводити передвиборчу агітацію за допомогою новітніх засобів ма-
сової комунікації, таких як мережа Інтернет. У зв’язку з цим багато-
разово зростає можливість розповсюдження недостовірної інформа-
ції, матеріалів та повідомлень, таких, що ганьблять кандидатів, 
маніпулювання суспільною свідомістю. Подібна практика супере-
чить основним принципам українського виборчого права, згідно з 
яким громадяни повинні вільно здійснювати вибори і, отже, форму-
вати свою думку самостійно, а не під впливом недобросовісної агі-
тації. Роль інтернету в передвиборних кампаніях і безпосередньо під 
час проведення виборів дуже значна. Але відсутність системного за-
конодавчого регулювання передвиборної агітації в Глобальній ме-
режі породжує велику кількість порушень. 

Питання передвиборної агітації в мережі Інтернет мають свої 
особливості, які суттєво відрізняються від агітації на телебаченні, 
радіо чи в друкованих виданнях. 

Що ж до правового статусу мережі Інтернет та інформаційних 
ресурсів, то його досі не врегульовано належним чином у законодав-
стві України.  

По-перше, законом не передбачено врегулювання агітації в інтер-
неті. Інформаційні ресурси, які прагнуть отримати офіційний статус, 
реєструються як інформаційні агентства відповідно до Закону Укра-
їни «Про інформаційні агентства» [1]. Решта інформаційних ресурсів 
підпадає під загальне регулювання інформаційної діяльності в Укра-
їні і за своїм правовим статусом не відрізняється від інтернет-мага-
зину або блогера в соціальній мережі. Причому це стосується також 
вебсайтів зареєстрованих друкованих видань, бо вебсайт видання не 
дорівнює власне виданню, яке регулюється Законом України «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»[2].  

Виборчий кодекс України ч. 1 статті 51 визначає, що «передви-
борна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спону-
кання виборців голосувати за або не голосувати за певного канди-
дата, партію (організацію партії) – суб’єктів виборчого процесу. 
Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-якій формі та 



327 

будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та за-
конам України» [3]. 

Тож можна дійти висновку, що діяльність у мережі Інтернет, 
спрямована на спонукання виборців голосувати за кандидата або по-
літичну партію, так само є передвиборною агітацією в мережі Інтер-
нет, нічим не відрізняючись від інших форм та форматів агітації. На 
передвиборну агітацію в мережі Інтернет поширюються загальні пра-
вила щодо передвиборної агітації, встановлені Виборчим кодексом 
України, але хочемо зауважити, що деякі положення ВК України не 
виконуються користувачами соціальних мереж, які беруть участь в 
агітаційному процесі і тим самим порушують Закон. 

Передвиборна агітація в мережі Інтернет так само здійснюється 
за кошт виборчих фондів кандидатів, партій, відповідно до частини 
четвертої статті 51 Виборчого кодексу. Щоправда, частина друга 
статті 51 визначає, що громадяни України мають право вільно і все-
бічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, партій – 
суб’єктів виборчого процесу, політичні, ділові та особисті якості ка-
ндидатів, вести агітацію за або проти кандидатів, партій [3]. І зазна-
чене вище право громадян поширюється і на мережу Інтернет. Отже, 
громадяни України можуть вільно і всебічно, в тому числі за допо-
могою соціальних платформ типу Facebook, YouTube та багато ін-
ших, здійснювати агітацію, та виходячи з цього можна сказати, що 
обов’язок сплатити таку рекламу з виборчого фонду партії відпадає. 
Однак право, яке закріплено за громадянами, не поширюється та не 
може бути поширено на юридичних осіб, що ведуть інформаційну 
діяльність у мережі Інтернет, у тому числі соціальних мережах. 

На мережу Інтернет поширюється норма частини восьмої статті 
57 Виборчого кодексу, за якою політична реклама повинна бути ві-
докремлена від інших матеріалів і обов’язково позначена як політи-
чна реклама, а якщо ця реклама проплачена суб’єктом виборчого 
процесу, то і вказується джерело, з якого оплачувалось [3]. Також у 
мережі Інтернет забороняється прихована передвиборна агітація, 
відповідно до частини п’ятої статті 51 ВК України [3]. 

Щодо мережі Інтернет, так само як і для інших видів агітації, діє 
норма про припинення агітації о 24-й годині п’ятниці перед днем го-
лосування, але, як показує практика, жодна особа не припиняє агіту-
вати навіть у день виборів, коли це заборонено. 

Проте через відсутність статусу телерадіомовника або друкова-
ного ЗМІ на розміщення передвиборної агітації в мережі Інтернет не 
поширюються положення Виборчого кодексу щодо: 
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– обов’язкового визначення розцінок вартості одиниці друкова-
ної площі та одиниці ефірного часу і публікації цих розцінок із забо-
роною їхньої зміни надалі;  

– обов’язку попередньої оплати за розміщення передвиборної 
агітації в мережі Інтернет до моменту такого розміщення; 

– обов’язку протягом 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції 
передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата, партії не 
коментувати чи оцінювати в будь-якій формі зміст передвиборної 
агітаційної програми; 

– обов’язку здійснювати аудіо-, відеозапис усіх передач, що мі-
стять передвиборну агітацію, і зберігати відповідні матеріали протя-
гом 30 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів; 

– обов’язку за письмовими запитами ЦВК, територіальної вибор-
чої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомо-
влення надавати всю інформацію про виділення ефірного часу для про-
ведення передвиборної агітації, інформацію про використання 
друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів кандидатів, 
партій (організацій партій), а в разі необхідності – надсилати копії від-
повідних угод, платіжних документів та відповідні публікації, аудіо-, 
відеозаписи передач на відповідних носіях інформації; 

– обов’язку засобів масової інформації, їхніх посадових та слу-
жбових осіб і творчих працівників під час виборчого процесу у своїх 
матеріалах і передачах, не обумовлених угодами з кандидатами, пар-
тіями, не агітувати за або проти кандидатів, партій (організацій пар-
тій), не оцінювати їхніх передвиборних програм. 

Незважаючи на позитивні оцінки використання сучасних інфор-
маційних технологій, необхідно враховувати і негативні аспекти ро-
зміщення передвиборної агітації в інтернеті, зумовлені специфікою 
поширення інформації у віртуальному просторі: 

1) велика суспільна небезпека поширення агітаційних матеріа-
лів, що містять недостовірну інформацію або таких, що порушують 
інші вимоги законодавства до змісту агітаційних матеріалів, оскільки 
в цьому випадку в оману буде введено невизначену (дуже велику) 
кількість громадян; 

2) невизначеність правового статусу деяких суб’єктів правовід-
носин і, як наслідок, труднощі покладання відповідальності; 

3) складність встановлення об’єктивної сторони правопору-
шення, зокрема, часу і місця вчинення правопорушення, складність 
фіксації правопорушення з урахуванням суміщення процедур об-
міну документованою інформацією та її обертання у віртуальному 
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просторі інформаційних комунікацій; необхідність проведення пев-
них процесуальних дій; 

4) недосконалість чинного законодавства, наявність низки право-
вих прогалин в інформаційному праві. Інформаційно-правове регулю-
вання суспільних відносин, що виникають і протікають в інтернеті, не 
носить системного характеру, з цим пов’язана певна суперечливість 
правових норм, що регулюють інформаційні правовідносини в різних 
сферах соціального та економічного життя, в тому числі у сфері вибо-
рчих відносин. Це ускладнює протидію скоєнню правопорушень. 

Перерахованими вище аспектами обумовлена необхідність вдо-
сконалення виборчого законодавства в частині встановлення право-
вих обмежень передвиборної агітації в мережі Інтернет. 
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ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОРГАНИ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ» ТА «ОБ’ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ» 
Доволі часто органи самоорганізації населення плутають з 

об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. І не можуть 
розмежувати завдання та повноваження органів самоорганізації на-
селення та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. 

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів само-
організації населення визначають Законом України «Про органи са-
моорганізації населення» [1] та Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні» [2]. Відповідно до цих нормативно-правових 
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актів органи самоорганізації населення – представницькі органи, що 
створюються жителями, які на законних підставах проживають на 
території села, селища, міста або їх частин. Органи самоорганізації 
населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого 
значення [1; 2]. 

У своїй діяльності органи самоорганізації населення поєднують 
риси як публічної влади, так і громадської організації. Сутність рис 
публічної влади полягає в можливості вирішенні питань місцевого 
значення відповідно до наданих їм повноважень органом місцевого 
самоврядування. Щодо рис громадської організації – то вони функ-
ціонують на засадах добровільності, з повною відповідальністю 
щодо взятих на себе відповідних повноважень публічної влади.  

Відповідно до статті 3 Закону України «Про органи самооргані-
зації населення» основними завданнями органів самоорганізації на-
селення є: 

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місце-
вого значення в межах Конституції і законів України; 

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших по-
треб жителів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг; 

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного роз-
витку відповідної території, інших місцевих програм [1].  

Ці завдання обумовлені завданнями та функціями органів місце-
вого самоврядування. Саме за допомогою органів самоорганізації 
населення створюються умови для залучення громадян до вирі-
шення питань місцевого значення. Завдяки їм між населенням та ор-
ганами місцевої влади вибудовується діалог.  

Правові та організаційні засади створення, функціонування, ре-
організації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих при-
міщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання 
обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку 
визначено в Законі України «Про об’єднання співвласників багаток-
вартирного будинку», в якому визначено, що об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена влас-
никами квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного 
будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та уп-
равління, утримання і використання спільного майна [3]. 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є юридич-
ною особою, встановленою відповідно до закону і не має на меті одер-
жання прибутку, а функціонує на засадах непідприємницького това-
риства. Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні 
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функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на воло-
діння та користування спільним майном співвласників, належне ут-
римання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, 
сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та ін-
ших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання 
ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання. Вони 
забезпечують і захищають права співвласників та дотримання їхніх 
обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, 
забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх пла-
тежів, передбачених законодавством та статутними документами. 

Із вищезазначеної інформації можна дійти висновку, в чому ж 
різниця між органами самоорганізації населення та об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку. Отже, створення органу са-
моорганізації населення дозволяє: 

– контролювати роботу органів місцевої влади; 
– долучатися до розробки місцевих програм; 
– брати участь у вирішенні питань місцевого значення;  
– контролювати, як надають житлово-комунальні послуги насе-

ленню. 
Таким чином, вони створені для контролю роботи органів місце-

вого самоврядування та реалізації своїх прав щодо управління на міс-
цевому рівні. А діяльність об’єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку дає змогу населенню самостійно: 

– визначати рівень квартирної плати; 
– визначати розмір внесків на утримання будинку; 
– визначати структуру управління будинком; 
– контролювати безпеку проживання в будинку та використання 

прибудинкової території та ін. 
Таким чином, повноваження об’єднання співвласників багатоквар-

тирного будинку не виходять за межі багатоповерхівки, аніж повно-
важення органів самоорганізації населення. 

Отже, для забезпечення ефективного управління та належного 
утримання будинку необхідно створювати об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку. А для контролю місцевої влади – ор-
гани самоорганізації населення. 
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ПУБЛІЧНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО  
В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ 

Згідно із частиною першою статті 2 Закону України «Про дер-
жавний захист працівників суду і правоохоронних органів» [1], до 
правоохоронних органів в Україні відносяться органи прокуратури, 
Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопо-
рядку у Збройних силах України, Національне антикорупційне бюро 
України, органи охорони державного кордону, органи доходів і збо-
рів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи 
державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової 
охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоо-
хоронні функції. 

Також пунктом 7 частини першої статті 4 Кодексу адміністрати-
вного судочинства України (далі – КАС України) визначено, що 
суб’єкт владних повноважень – це орган державної влади (в тому 
числі без статусу юридичної особи), орган місцевого самовряду-
вання, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні 
ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законо-
давства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або 
наданні адміністративних послуг [2]. 

Таким чином, у розумінні КАС України правоохоронні органи 
України є різновидом суб’єктів владних повноважень, які діють із 
урахуванням основоположних істин: щодо невідворотності та пов-
ноцінної відповідальності держави за свою діяльність, яка реалізу-
ється через делегованих суб’єктів владних повноважень, у контексті 
статті 3 Конституції України «… Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність» [3]. 

Натомість, доречно зазначити, що процедуру передання (на-
буття) адміністративної (управлінської) компетенції від одного 
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суб’єкта владних повноважень до іншого в теорії адміністративного 
права визначено як публічне (позапроцесуальне, адміністративне по 
своїй природі) правонаступництво [4]. 

Враховуючи те, що публічне правонаступництво можливе щодо 
всіх без винятку суб’єктів владних повноважень, то відповідно доціль-
но розглянути складову виду такого правонаступництва, яким воло-
діє теорія адміністративного права, як «за суб’єктом»: публічне пра-
вонаступництво після суб’єктів владних повноважень-юридичних 
осіб – зокрема, правонаступництво після органів державної влади, 
державних підприємств, установ, організацій тощо [5]. 

З огляду на викладене, слід зазначити, що правоохоронні органи 
як і інші суб’єкти владних повноважень мають спільні ознаки функ-
ціональної діяльності з іншими органами державної влади, але одно-
часно мають і відповідні специфічні відмінності, які пов’язані із по-
вноваженнями, які на них покладено в установленому порядку 
відповідними актами законодавства. Тому ускладнений статус таких 
суб’єктів владних повноважень, що згідно із зазначених норм зако-
нодавства відносяться до правоохоронних органів, породжує специ-
фічну та ускладнену процедуру (із відповідним адміністративно-
правовим режимом її реалізації та наслідками) здійснення правона-
ступництва в діяльності таких суб’єктів, яка в свою чергу відрізня-
ється від процедури публічного правонаступництва інших, як прик-
лад органів державної влади. 

Отже, набуває необхідності наповнення теорії адміністративного 
права окресленими результатами дослідження різновиду публічного 
правонаступництва, що виникає при функціонуванні правоохорон-
них органів України. 

Тому, звернемо увагу, на публічне правонаступництво в діяльно-
сті Державної кримінально-виконавчої служби України, що відпо-
відно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і 
складається, зокрема, з центрального органу виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних пока-
рань [8]. 

Так, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 18.05.2016 № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності цен-
тральних органів виконавчої влади системи юстиції» (далі – Поста-
нова), Міністерство юстиції України є правонаступником Державної 
пенітенціарної служби, що ліквідується [6]. 
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Одночасно, слід зазначити, що лише з 22.09.2016 Міністерство 
юстиції України набуло можливості забезпечення здійснення, пок-
ладених на нього Постановою, функцій і повноважень Державної пе-
нітенціарної служби [7]. 

Таким чином, відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення 
про Міністерство юстиції України [9] Мін’юст є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну правову політику, зокрема, у сфері вико-
нання кримінальних покарань та пробації. 

У свою чергу, правонаступництво Мін’юстом, який не відноси-
вся до складу правоохоронних органів, повноважень ліквідованої 
Державної пенітенціарної служби України (центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізовував державну політику у сфері вико-
нання кримінальних покарань протягом 2010–2016 років) перетво-
рив Мін’юст на орган виконання покарань. 

Випадок публічного правонаступництва «не мілітаризованим» 
органом державної влади ліквідованого правоохоронного органу, в 
історії державотворення України в період незалежності, є специфіч-
ним та породив відповідні наслідки у вигляді набуття іншого адмі-
ністративно-правового статусу для самого правонаступника. 

Одночасно доречно навести такий приклад: як відомо, міліція в 
Україні, хоч і становила собою державний озброєний орган викона-
вчої влади, який був складовою ОВС України (а до останніх у свою 
чергу належали МВС України, головні управління МВС України в 
АР Крим, м. Києві та Київській області, управління МВС України в 
областях, м. Севастополі та на транспорті, їх міські, районні та лі-
нійні відділи (управління), підрозділи, установи, навчальні заклади і 
науково-дослідні установи, що становлять єдину систему МВС Ук-
раїни [10, с. 64]), вона все одно не була самостійним органом вико-
навчої влади, а ототожнювалася із Міністерством внутрішніх справ 
України, в якому проходили службу відповідні посадові особи з ад-
міністративно-правовим статусом «працівника міліції». 

Отже, правонаступництво Мін’юстом повноважень ліквідованої 
Державної пенітенціарної служби України породжує питання щодо 
статусу персоналу як центрального органу виконавчої влади, що фор-
мує та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних 
покарань та пробації, який за своїми функціональними обов’язками 
фактично відноситься до персоналу, визначеного частиною першою 
статті 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу 
службу України» [8]. 
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Враховуючи вищевикладене, доречно зазначити, що публічне 
правонаступництво в діяльності правоохоронних органів України є 
ускладненим та не обмежується наслідками у вигляді зазначених 
вище питань, у зв’язку із чим потребує подальшого дослідження. 
Проте однозначно можна стверджувати, що публічне правонаступ-
ництво за такими суб’єктами як «правоохоронні органи» є специфі-
чним та реалізація його потребує вироблення відповідної адмініст-
ративно-правової бази, оскільки застосовування Порядку здійснення 
заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією мі-
ністерств, інших центральних органів виконавчої влади [11] як до 
центральних органів виконавчої влади із правоохоронними функці-
ями, так і без таких, породжує низку ускладнень. 

Список використаних джерел 
1. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів від 

23.12.1993 р. № 3781-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. 15 берез. 
(№ 11). Ст. 50. 

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. 
№ 2747-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. 09 верес. (№ 35). Ст. 1358. 

3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верхов-
ної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

4. Бевзенко В. М. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особли-
вості. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 140–149. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua 
/archive/2013/6_2013/32.pdf (дата звернення: 24.03.2021). 

5. Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: навч. по-
сіб. / за заг. ред. Р. С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. С. 215–217. 

6. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої 
влади системи юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 р. 
№ 343. Офіційний вісник України. 2016. № 42. Ст. 26. 

7. Питання Міністерства юстиції: розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 22.09.2016 р. № 697-р. Урядовий кур’єр. 2016. № 184. 

8. Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 р. 
№ 2713-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. 29 лип. (№ 30). Ст. 1214. 

9. Положення про Міністерство юстиції України: постанова Кабінету Міністрів 
України від 02.07.2014 р. № 228. Офіційний вісник України. 2014. № 54. Ст. 88. 

10. Бевзенко В. М., Паламарчук І. В. Публічне майно як засіб здійснення 
повноважень поліції: монографія / за заг. ред. В. М. Бевзенка. Київ: Дакор, 2018. 
308 с. 

11. Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією 
або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: пос-
танова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. № 1074. Офіційний вісник 
України. 2011. № 82. Ст. 8. 
  



336 

Пророченко Владислав Вячеславович, 
здобувач вищої освіти 1 курсу магістратури  

Національного університету «Чернігівська політехніка»; 
науковий керівник:  

Апанасенко Катерина Іванівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  

цивільного, господарського права та процесу  
Національного університету «Чернігівська політехніка» 

ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА СУДОВЕ РІШЕННЯ 
Стабільність і правова визначеність судової практики є запору-

кою стійкості як усієї правової системи будь-якої держави, в тому 
числі і України, так і основних елементів цієї системи, які впливають 
як на формування, так і на розвиток правової держави. Однією з ак-
туальних проблем є проблема перегляду судових актів, які набрали 
законної сили. Це пов’язано, перш за все, з проведеною судовою ре-
формою, а так само з діяльністю міжнародних органів, зокрема, Єв-
ропейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). У зв’язку з цим зна-
чення стадії перегляду судових актів головним чином полягає в 
тому, щоб забезпечити законність і обґрунтованість судових актів, а 
також у можливості реалізації принципу правової визначеності. 

Вивченням різних аспектів принципу правової визначеності 
займалися такі вчені, як: Ф. Гаєк, С. Головатий, С. Кашкін, В. Кернз, 
М. Козюбра, М. Марченко, Ю. Матвєєва, С. Погребняк, А. Приймак, 
П. Рабінович, М. Савчин, Л. Фуллер, Т. Хартлі, А. Хворостянкіна, 
С. Шевчук та інші. При цьому кожен із зазначених учених розглядав 
особливості зазначеного принципу по-різному, акцентуючи увагу на 
одних особливостях та залишаючи поза увагою інші. 

Правова визначеність передбачає правило остаточності судових 
рішень та гарантованість їх виконання. Цей принцип був сформульо-
ваний ще в Стародавньому Римі: «res judicata pro veritate habeture» – 
«судове рішення має прийматися за істину» (у більш вільному трак-
туванні формулюється так: «що вирішено – вирішено і не має пере-
глядатися до безмежності»). Він акцентує, зокрема, що жодна сто-
рона не має права вимагати перегляду остаточного та обов’язкового 
рішення правочинного суду тільки тому, що хоче домогтися нового 
слухання справи та нового її вирішення. Повноваження вищих судо-
вих органів щодо перегляду мають реалізовуватись для виправлення 
судових помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення 
нового судового розгляду. Перегляд не повинен фактично підміняти 
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собою апеляцію, а сама можливість існування двох поглядів на одну 
ситуацію не є підставою для нового розгляду [1, с. 13].  

Правова визначеність може позначатися як принцип права, який 
здійснює особливий вплив на правове регулювання і виконує такі 
функції: забезпечення передбачуваності правозастосовного про-
цесу, а також виправдання законних очікувань громадян. Цей прин-
цип є загальним для всього правового регулювання і відноситься до 
всіх норм права, а також до практики його застосування. 

Принцип правової визначеності законодавства в загальному сенсі 
передбачає точність і ясність нормативних приписів. При цьому ви-
мога визначеності правових норм виявляється в різних сферах. 
Принцип правової визначеності є основоположним при правозасто-
суванні, тлумаченні правових норм, а для законодавця він є важли-
вою метою і показником якості підсумків законодавчої діяльності. 
Будучи визначальним елементом верховенства права, зазначений 
принцип виступає необхідною гарантією забезпечення ефективного 
захисту прав і свобод громадян у національному законодавстві. 

Однією з перших справ у практиці ЄСПЛ, де принцип правової 
визначеності було сформовано щодо справедливого судового розг-
ляду та неможливості перегляду рішення суду, є справа «Брумареску 
проти Румунії». Відповідно до положень п. 61 зазначеного рішення 
ЄСПЛ у цій справі право на справедливий розгляд у суді, гаранто-
ване п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – ЄКПЛ), має тлумачитися у світлі преамбули до Кон-
венції, яка проголошує, між іншим, верховенство права як частину 
спільної спадщини Договірних Сторін. Одним з основних аспектів 
верховенства права є принцип правової певності, який, крім іншого, 
вимагає, щоб у випадках, коли суди ухвалили остаточне рішення з 
якогось питання, їхнє рішення не підлягало сумніву [2]. 

Таким чином, ЄСПЛ включає до змісту принципу правової ви-
значності певну сукупність елементів. 

По-перше, ухвалені судами рішення, які набрали законної сили, 
не підлягають перегляду. 

По-друге, недопустимість повторного перегляду вирішеної су-
дом справи. Жодна зі сторін (зокрема й органи, спеціально уповно-
важені на представництво інтересів держави та суспільства) не має 
права вимагати перегляду судового рішення, яке набрало законної 
сили, лише в цілях проведення повторного слухання та отримання 
нового судового рішення. Наявність поглядів на справу, які супере-
чать один одному, сама собою не є підставою для перегляду остато-
чного судового рішення. Повноваження суду по перегляду справи 
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повинно здійснюватися з метою виправлення судових помилок, не-
правильного здійснення правосуддя, а не для перегляду по суті. 

По-третє, перегляд остаточного судового рішення не є відхилен-
ням від принципу правової визначеності в тому випадку, коли він 
здійснюється з метою виправлення судової помилки або неправиль-
ного здійснення правосуддя. 

По-четверте, перегляд судового рішення, яке набрало законної сили, 
за заявою посадової особи держави вищим судом є недопустимим. 

Слід звернути увагу на той факт, що принцип правової визначе-
ності також вимагає забезпечення виконання судових рішень. Су-
дові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими для вико-
нання всіма органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами, фізичними 
та юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території дер-
жави. Так, у справі «Сорінґ проти Сполученого королівства» (рі-
шення від 7 липня 1989 р.) ЄСПЛ визначив, що ЄКПЛ як правовий 
акт, що забезпечує захист прав людини, визначає, що її гарантії по-
винні бути реальними та ефективними. Крім того, будь-яке тлума-
чення прав і свобод, гарантованих ЄКПЛ, має відповідати її загаль-
ним рисам. При цьому мета ЄКПЛ – забезпечення і розвиток ідеалів 
і цінностей демократичного суспільства [3]. Тобто на державі ле-
жить прямий обов’язок належного та своєчасного виконання судо-
вих рішень, що набрали законної сили.  

Слід зазначити, що принцип правової визначеності одночасно ви-
ступає і одним із найважливіших конституційних принципів, оскільки 
він не тільки визначає сутність і характер судової влади в Україні, 
встановлює основні засади процедури здійснення її діяльності, а й слу-
гує ідейно-правовим фундаментом організації судів, статусу й діяльно-
сті суддів як носіїв влади. 

Разом із тим правова визначеність здійснює серйозний вплив на 
формування правового поля сучасної Української держави. Це осо-
бливо яскраво стало виявлятися останнім часом, коли на підставі за-
значеного принципу виносяться судові рішення, які не тільки здійс-
нюють вплив на правозастосування в цілому, але й створюють умови 
однаковості їх правозастосування у судовій системі. 

Так за правовою позицією Конституційного Суду України, ви-
кладеною у Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, із кон-
ституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога 
визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки ін-
акше не можливо забезпечити її однакове застосування, запобігти 
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необмеженості трактування у правозастосовній практиці, а це неми-
нуче призводить до сваволі. Конституційний Суд України виходить 
із того, що принцип правової визначеності не виключає визнання за 
органом державної влади певних дискреційних повноважень в ухва-
ленні рішень, однак у такому разі має існувати механізм запобігання 
зловживанню ними. Цей механізм повинен забезпечувати, з одного 
боку, захист особи від свавільного втручання органів державної 
влади у її права і свободи, а з другого – наявність можливості в особи 
передбачати дії цих органів [4]. 

Таким чином, правова визначеність має загальне правозасто-
совче значення, поширюється на всі сфери правового регулювання і 
має специфічну сутність, що конкретизується судами під час здійс-
нення правосуддя. Правова визначеність є не тільки властивістю, а 
й специфічним принципом права. Як властивість права вона означає 
точність правових приписів, що забезпечується високою якістю 
юридичної техніки. Як принцип права вона вимагає ясності в обсязі 
суб’єктивних прав, обов’язків і заборон, які витікають із положень 
закону, інших форм права, а також правозастосовних актів. Мета 
правової визначеності – гарантувати учасникам правовідносин ста-
більність цих самих правовідносин, ясність і недвозначність право-
вих норм, а також можливість спрогнозувати результат і наслідки 
дій учасників правовідносин, забезпечення захисту прав осіб за до-
помогою однакового застосування норм. Розуміння правової визна-
ченості не є статичним, воно конкретизується та еволюціонує в прак-
тиці ЄСПЛ, а також у рішеннях інших судів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО 
АПАРАТУ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ВИБУХОТЕХНІЦІ 
Із набуттям Україною незалежності першочерговими завданнями 

створених в Експертній службі МВС України вибухотехнічних під-
розділів стали розробка методичної бази, проведення експертиз та до-
сліджень на належному науково-технічному рівні. У період 1990-х рр. 
одна із перших проблем, яка постала перед експертами – це неналеж-
ність та неузгодженість науково-методичної літератури з нормативно-
правовою базою Експертної служби МВС України. Починаючи з 
1992 р. єдиними актуальними джерелами залишилися роботи 
Ю. М. Дильдіна, В. В. Мартинова, А. Ю. Семенова, А. А. Шмирьова 
[1; 2]. Лише у 2011 р. спільними зусиллями фахівців ДНДЕКЦ, 
КНДІСЕ та інших експертних установ України було розроблено ме-
тодику комплексного дослідження вибухових пристроїв [3]. Але, не-
зважаючи на цей факт, в експертній практиці виникло безліч супере-
чливих та проблемних напрямів. Наприклад, під час проведення 
класифікаційних досліджень головним питанням, яке ставилося ор-
ганами судового та досудового розслідування на вирішення експерта, 
було: «Чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії 
боєприпасів або вибухових пристроїв?». 

У процесі вирішення цього питання і до сьогодні перед експер-
тами постають проблеми, пов’язані з віднесенням того чи іншого 
предмета, наданого на дослідження, до певної категорії. Проблеми 
виникають тому, що в різних методиках, методичних матеріалах, ко-
ментарях до ст. 410 та 262 Кримінального кодексу (КК) України [4], 
постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 
в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими прист-
роями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3 [5] 
визначені різні поняття вибухового пристрою та боєприпасу. Саме 
тому на сучасному етапі актуальною стала проблема визначення по-
нятійного апарату щодо термінів боєприпас та вибуховий пристрій. 

Відповідно до коментаря до ст. 262 КК України, бойовими при-
пасами визнаються патрони до нарізної вогнепальної зброї різних 
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калібрів, артилерійські снаряди, бомби, міни, гранати, бойові час-
тини ракет і торпед та інші вироби у зібраному вигляді, споряджені 
вибуховою речовиною і призначені для стрільби з вогнепальної 
зброї чи для вчинення вибуху. Патрони та набої до гладкоствольної 
мисливської зброї, а також патрони, споряджені гумовими чи анало-
гічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертель-
ної дії, не є предметом злочину, передбаченим ст. 262 КК України 
(п. 5 зазначеної постанови Пленуму Верховного Суду України). Під 
вибуховими пристроями слід розуміти саморобні чи виготовлені 
промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціаль-
но підготовлені і за певних обставин спроможні створювати вража-
ючі фактори за допомогою використання хімічної, теплової, елект-
ричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) – спричинити 
смерть, тілесні ушкодження чи істотну матеріальну шкоду – шляхом 
вивільнення, розсіювання або впливу токсичних хімічних речовин, 
біологічних агентів, токсинів, радіації, радіоактивного матеріалу, ін-
ших подібних речовин [6, с. 795]. 

У ст. 410 КК України бойовими припасами названі патрони до 
зброї, артилерійські снаряди, бомби, міни, бойові частини ракет, а 
також інші вироби та знаряддя, споряджені вибуховою речовиною 
та призначені для ведення стрільби або руйнування різноманітних 
об’єктів. Піротехнічні, імітаційні, навчальні, холості та інші подібні 
засоби, що не містять вибухових речовин, не відносяться до бойових 
припасів [6, с. 1114]. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 
2002 р. № 3 бойовими припасами визнає патрони до нарізної вогне-
пальної зброї різних калібрів, артилерійські снаряди, бомби, міни, 
гранати, бойові частини ракет і торпед та інші вироби в зібраному 
вигляді, споряджені вибуховою речовиною і призначені для стрільби 
з вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху. Патрони та набої до 
гладкоствольної мисливської зброї, а також патрони, споряджені гу-
мовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними сна-
рядами несмертельної дії, не є предметом злочинів, передбачених 
ст. 262, 263 КК України [5]. 

Зазначена постанова розкриває і поняття вибухових пристроїв, 
під якими слід розуміти саморобні чи виготовлені промисловим спо-
собом вироби одноразового застосування, спеціально підготовлені і 
за певних обставин спроможні за допомогою хімічної, теплової, еле-
ктричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) створити вра-
жаючі фактори – спричинити смерть, тілесні ушкодження чи істотну 
матеріальну шкоду – шляхом вивільнення, розсіювання або впливу 
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токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, 
радіоактивного матеріалу, інших подібних речовин [5]. 

У методиці комплексного дослідження вибухових пристроїв, ви-
бухових речовин і слідів вибуху зазначається наступне: «вибуховий 
пристрій – спеціально виготовлений промисловим або саморобним 
способом пристрій одноразового застосування, який за певних об-
ставин спроможний до вибуху з утворенням уражаючих факторів за 
допомогою використання енергії хімічного вибуху, а бойові при-
паси – це патрони до зброї, артилерійські снаряди, бомби, бойові ча-
стини, міни, гранати, а також інші вироби й снаряди, споряджені ви-
буховою речовиною і призначені для ураження живої цілі або 
руйнування різноманітних об’єктів» [3, с. 37]. 

Таким чином, належність об’єкта до вибухового пристрою про-
мислового виготовлення визначається за наявністю в нього сукупно-
сті таких загальних криміналістичних ознак: 

– призначення для ураження цілей факторами вибуху, що ура-
жають; 

– придатність для ураження цілей шляхом здійснення вибуху. 
Призначення для ураження цілей визначається за наявністю в 

об’єкта сукупності конструктивних ознак, характерних для певного 
типу, виду, зразка вибухового пристрою промислового виготовлення. 

До основних конструктивних ознак вибухових пристроїв проми-
слового виготовлення слід віднести: 

– наявність заряду вибухової речовини; 
– наявність засобу підриву; 
– поєднання в єдину конструкцію заряду вибухової речовини та 

засобу підриву. 
Придатність для ураження цілей визначається: 
– наявністю складових частин вибухового пристрою, що забез-

печують можливість здійснення вибуху; 
– здатністю під час вибуху створювати уражаючі фактори із за-

безпеченням їх кількісних параметрів, достатніх для ураження цілі 
[3, с. 38, 39]. 

Ураховуючи вищенаведені нормативні положення, слід розгля-
нути погляди Ю. М. Дильдіна. Він зазначає, що під вибуховими при-
строями слід розуміти будь-який пристрій, спеціально підготовле-
ний та при певних умовах здатний до вибуху [3, с. 4]. 

Роботи Ю. М. Дильдіна, науково-практичний коментар 
КК України за редакцією В. Я. Тація, В. В. Сташиса та інші методи-
чні джерела наштовхують на висновок, що однозначного тлума-
чення поняття «вибуховий пристрій» та «боєприпас» не введено до 
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термінологічного обігу у практичній діяльності вибухотехнічних 
підрозділів експертних установ України. Як наслідок, експерту-ви-
бухотехніку під час проведення класифікаційних досліджень складно 
категоризувати наданий на дослідження предмет. 

Найбільш широко поняття вибухового пристрою розкрито в на-
вчальному посібнику «Вибухові пристрої промислового виготов-
лення та їх криміналістичне дослідження», в якому зазначено, що під 
вибуховим пристроєм розуміється будь-який пристрій, спеціально 
підготовлений та при певних умовах здатний до вибуху. 

Згідно з методикою, віднесення того чи іншого предмета до кате-
горії боєприпасів або вибухових пристроїв залежить від його цільо-
вого призначення. Тобто, якщо вибуховий пристрій був виготовле-
ний для ураження живої сили або пошкодження майна, то цей 
вибуховий пристрій буде вважатися боєприпасом, або якщо вибухо-
вий пристрій або заряд вибухової речовини із засобом ініціювання 
були виготовлені не для ураження живої сили або руйнування 
майна, але в подальшому були застосовані для ураження живої сили, 
то їх також можна віднести до боєприпасів. 

Наприклад, якщо вибуховий пакет був застосований військо-
вими для імітації вибуху ручних гранат на навчаннях особового 
складу, то він буде вважатися вибуховим пристроєм, але якщо цей 
вибуховий пакет був застосований для ураження живих цілей із ме-
тою учинення злочинних дій, то цей вибуховий пакет можна розгля-
дати як боєприпас. 

Часто предметом вибухотехнічної експертизи є корпус гранати 
без підривача, який згідно з експертною практикою визнається заря-
дом вибухової речовини, конструктивно оформлений у корпус гра-
нати. Але під час проведення дослідження експерт проводить порів-
няння (ілюстративне, розмірне, конструктивне) зі складанням 
порівняльної таблиці корпусу гранати, але у висновку зазначає, що це 
вибухова речовина, конструктивно оформлена в корпус гранати. Слід 
зазначити, що це є невідповідністю логічного висвітлення дослі-
дження матеріалу експертиз. Якщо досліджується і порівнюється пре-
дмет (корпус гранати), то і у висновку та резолютивній частині необ-
хідно вказувати, що це корпус гранати, який або згідно з довідковою 
літературою, або, якщо проводилось хімічне дослідження, то згідно з 
проведеним дослідженням, споряджений вибуховою речовиною. 

Виходячи з вищевикладеного, будь-який боєприпас із погляду кри-
міналістичної вибухотехніки, буде вважатися вибуховим пристроєм, 
але не кожний вибуховий пристрій буде вважатися боєприпасом. 
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Ураховуючи зазначене, можна зробити висновок, що у криміна-
лістичній вибухотехниці боєприпас завжди буде вибуховим при-
строєм, а санкції ст. 262, 263, 410 КК України, пов’язаних із незакон-
ним обігом вибухових матеріалів (вибухових пристроїв, 
боєприпасів, вибухових речовин), не передбачають різних ступенів 
суворості покарання. Віднесення вибухових матеріалів, наданих на 
дослідження, до категорії боєприпасів або вибухових пристроїв не є 
принциповим. Тобто віднесення предметів, наданих на дослідження, 
до категорії вибухових пристроїв, є достатнім та не є помилковим 
без віднесення їх до категорії боєприпасів. 

Таким чином, якщо стоїть питання придатності наданого на дос-
лідження предмета до вибуху, то згідно з методикою, підрив викону-
ється за тим механізмом, який визначив виробник пристрою. Але, 
якщо питання стоїть про придатність об’єкта дослідження до його ви-
користання за цільовим призначенням, тоді необхідно проводити екс-
пертний експеримент, як вказано у методиці [3]. Але якщо тільки для 
вибуху достатнім буде визначення його придатності до вибуху, щоб 
здетонувала сама вибухова речовина, яка знаходиться у корпусі пред-
мета, а яким чином вона здетонує, немає значення. Як засіб підриву 
можна застосовувати електродетонатор чи інші засоби, які забезпечу-
ють вибухобезпеку під час їх застосування. Розглянутий у цій публі-
кації понятійний апарат криміналістичної вибухотехніки не є вичерп-
ним та надалі підлягає науковому вивченню та узагальненню. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО 
ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД 

Останніми роками міжнародне гуманітарне право стало центром 
жвавих й гострих дискусій. З одного боку, воно піддається безпре-
цедентній критиці, а з іншого – обумовлено підвищенням інтересу 
світової спільноти до гуманітарних питань.  

Представники Червоного Хреста ще у другій половині ХVIII ст., 
керуючись принципом гуманності, ставили перед собою досить пра-
гматичне завдання – це забезпечення реальної допомоги пораненим, 
під час збройного конфлікту, для цього згадана організація закли-
кала країни міжнародної спільноти унормувати це питання. Це озна-
чало, як покаже подальший розвиток подій, що гуманітарне право 
переводилося на міцну юридичну основу. 

Міжнародне гуманітарне право частіше визначається як право, 
яке застосовується під час війни. Інакше кажучи, міжнародне гума-
нітарне право являє собою сукупність міжнародних норм і принци-
пів, покликаних регулювати гуманітарні питання, пов’язані зі зброй-
ними конфліктами. 

Виходячи з цього міжнародне гуманітарне право має подвійний 
об’єкт свого впливу: з одного боку, воно покликане полегшити люд-
ські страждання, породжені військовими діями, а з іншого – нада-
вати реальну допомогу особам, які постраждали від воєнних дій: по-
раненим, полоненим та інше. 

Слід зауважити, що підвалини права, які стосувалися війни, за-
кладалися ще в стародавні часи. На думку І. Колотухи, до перших 
спроб правового регулювання військових дій чи збройних конфлік-
тів необхідно віднести діяльність китайського полководця Сунь Цзи 
(VI ст. до н. е.) [1, с. 205].  

Надалі закони війни отримали розвиток у Стародавній Греції, 
Римському та Європейському праві, в тому числі й на Київській Русі. 
У XII столітті великий князь Володимир Мономах наставляв своїх 
дітей «Куди б ви не вертали стежину рідною землею, не давайте тво-
рити зло та шкоду отрокам своїм ні у селах, ні у посівах, щоб люди 
не проклинали вас. …Не давайте сильному губити людину – ні пра-
вого, ні винного не вбивайте і не наказуйте убити його» [2]. 
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Істотно вплинув на формування гуманітарного права й інститут 
кримінальної відповідальності за військові злочини, який охоплює ба-
гатовіковий період і містить значний фактичний матеріал. Так визна-
чення злочину проти правил ведення війни було дано в Кодексі Ману 
ще у 200 р. до нашої ери. Історії відомо й перша судова справа про 
військові злочини під час Бургундських війн (1474–1477 рр.). Це суд 
над Петером фон Гаґенбахом (Австрія, 1474 р.) За тяжкі злочини суд 
засудив його до смертної кари [1, с. 205]. Отже, викладені вище та 
інші події, пов’язані з масовим знищенням як військовополонених, 
так і цивільного населення, слугували підставою для певної правової 
реакції з боку міжнародної спільноти, які у ХIХ–ХХ ст. й набули юри-
дичного оформлення у вигляді міжнародних актів. У цей історичний 
період з’явилася й практика інтеграції прав людини з гуманітарним 
правом. Вона вперше була реалізована в таких документах, як амери-
канська Декларація незалежності, французька Декларації прав лю-
дини, Конституція США та конституції багатьох інших держав. 

Найбільш знаковим у процесі формування гуманітарного права, 
як галузі міжнародного права, стало XIX століття. Так у 1868 р. у 
Санкт-Петербурзі була ухвалена Декларація про заборону застосу-
вання на війні розривних куль. У 1899 р. на першій Гаазькій конфе-
ренції було затверджено Конвенцію про закони і звичаї сухопутної 
війни й Конвенцію про мирне вирішення міжнародних зіткнень. У 
той історичний період зазначені документи слугували першоджере-
лами міжнародного гуманітарного права. 

Значуще місце в напрямі формування системи норм гуманітар-
ного права посідали й інші Гаазькі конвенції й декларації (1899–
1907 рр.). Вони стосувалися таких питань, як: мирне врегулювання 
міжнародних конфліктів; заборона застосування снарядів, що поши-
рюють задушливі або шкідливі гази; заборона застосування куль, які 
легко розгортаються або сплющуються в людському тілі; закони і 
звичаї сухопутної війни; правила застосування підводних морських 
мін; бомбардування морськими силами під час війни і інше. 

До початку Другої світової війни були також прийняті важливі 
акти у сфері гуманітарного права. Так у 1929 р. затверджено Женев-
ські конвенції (про поводження з військовополоненими, про поліп-
шення долі поранених і хворих у арміях, що діють), а у 1937 р. під 
егідою Ліги Націй – Конвенція про попередження тероризму та по-
карання за нього (проте остання так і не набрала чинності). 

Доречно вказати, що викладені вище міжнародні акти здебіль-
шого стосувалися права в період збройних конфліктів, його ще на-
зивають «Право війни», вимоги якого лягли в основу гуманітарного 
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права. «Право війни» дозволяло, з одного боку, забезпечувати по-
вагу до людської особистості, а з іншого – обмежувати певним чи-
ном вияв ворожості. 

Після другої світової війни серцевину міжнародного гуманітар-
ного права склали Женевські конвенції (1949 р.). Вони, як показують 
численні приклади, можуть ефективно застосовуватися у складних 
міжнародних ситуаціях, коли конфронтація потребує посередництва. 

Усі чотири Женевські конвенції і два Додаткових протоколи по-
ширюються на ситуації, які підходять під визначення двох конфліктів. 
Женевські конвенції й Додатковий протокол № 1 застосовуються до 
так званих міжнародних військових конфліктів. А Додатковий прото-
кол II відноситься до військових конфліктів неміжнародного харак-
теру. Потрібно сказати, що деякі положення Женевських конвенцій 
відстоюють абсолютні, невідчужувані права, які повинні бути реалі-
зованими в будь-який час та в будь-якому місці нашої планети.  

Відповідно «Права Женеви» (один із варіантів назви Женевських 
конвенцій) кожна зі сторін, що перебуває у конфлікті, зобов’язана до-
тримуватися таких вимог: 

По-перше, у ставленні до осіб, які безпосередньо не беруть участі у 
військових діях, зокрема й таких, хто входив до складу збройних сил, 
але склав зброю або перестав брати участь у бойових діях внаслідок 
хвороби, поранення, захоплення супротивником або з якоїсь іншої при-
чини, повинні за всіх обставин користуватися гуманним ставленням до 
них без будь-якої дискримінації з причини раси, кольору шкіри, релігії 
чи віри, статі, походження чи майнового стану або будь-яких інших 
аналогічних критеріїв. З цією метою забороняються: посягання на 
життя й фізичну недоторканність, зокрема, всякі види вбивства, каліц-
тва, жорстоке поводження, тортури і катування; захоплення заручників; 
посягання на людську гідність; застосування покарання без судового 
вироку або винесеного неналежним чином та інше. 

По-друге, пораненим і хворих особам повинна надаватися допо-
мога. У другому додатковому Протоколі відзначено, що особи, які не 
брали безпосередньої участі або припинили участь у воєнних діях, не-
залежно від того, обмежена їх свобода чи ні, мають право на медичну 
допомогу з боку сторони, під владою якої вони знаходяться; при будь-
яких обставин з ними слід поводитися гуманно і без будь-якої дискри-
мінації; забороняється віддавати наказ на знищення цієї категорії осіб, 
незважаючи на ступінь їх поранення або небезпечність хвороби [3]. Ці 
положення розповсюджуються й на другу Женевську конвенцію, в 
якій йдеться про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які за-
знали корабельної аварії зі складу збройних сил на морі [4]. 
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Отже, реалізація норм, закладених у Женевських конвенціях і До-
даткових протоколах, гарантує гуманне ставлення до осіб, які потра-
пили внаслідок війни (збройного конфлікту) у важкі ситуації. Можна 
з впевненістю стверджувати, що дух і буква Женевських конвенцій і 
зазначених Додаткових протоколів характеризуються тим, що навіть 
у непередбачених гуманітарним правом обставинах, будь-яка людина 
залишається під захистом принципів людяності, гуманності. 

Таким чином, Міжнародне гуманітарне право розроблялося про-
тягом тривалого історичного періоду – це здійснювалося на підставі 
як окремих актів Древнього Китаю, античних Греції й Риму, країн 
Європи, в тому числі й Східної, так і судових прецедентів з військо-
вих злочинів, а починаючи з другої половини XIX ст. – шляхом між-
народних домовленостей у формі конвенцій, декларацій та протоко-
лів до них. 

Список використаних джерел 
1. Колотуха І.О. Ідентифікація воєнного злочину «Депортація» у Міжнаро-

дному праві. Митна справа. 2012. № 3. Частина 2. Книга 2. С. 204–208.  
2. Повчання Володимира Мономаха дітям. URL: https://spadok.org.ua/ 

kyyivska-rus/povchannya-monomakha-davnoruskyy-poradnyk-dityam (дата звер-
нення: 16.03.2021). 

3. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, 
що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру 
(Протокол II): міжнародний документ від 08.06.1977. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text (дата звернення: 18.03.2021). 

4. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали 
корабельної аварії, складу збройних сил на морі: міжнародний документ від 
12.08.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_152 (дата звернення: 
18.03.2021). 

Свіженко Сергій Сергійович, 
слухач магістратури Академії Державної пенітенціарної служби;  

науковий керівник: 
Зливко Станіслав Володимирович, 

доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного, цивільного  
та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО 
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Бажання людей брати активну участь у вирішенні проблемних 
питань суспільства, висловлювати свою позицію породжує такі 
явища, як мітинги, збори, демонстрації, вуличні ходи, або загалом – 
масові заходи. 
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За останні роки в Україні кількість масових заходів невпинно 
зростає, проте вони не завжди супроводжуються дотриманням гро-
мадського порядку як з боку осіб, що беруть безпосередню участь у 
зібранні людей такого типу, так і з боку органів державної влади, які, 
у свою чергу, повинні забезпечувати на належному рівні громадську 
безпеку і дотримання такого стану, в якому не порушуються права 
інших громадян. Нерідко існують ситуації, коли органи державної 
влади просто не встигають зреагувати та вирішити організаційні пи-
тання забезпечення безпеки громадян під час таких заходів, або зро-
зуміти, що по природі своїй певні зібрання з самого початку вже є 
неправомірними. Така проблема існує через неналежне регулювання 
інших питань у нормативних актах органів влади. 

Фундаментальною основою права на масові зібрання є Консти-
туція України, яка у 39 статті передбачає:«Громадяни мають право 
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та 
демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування» [1]. Також 
зазначено, що обмеження реалізації цього права може бути встанов-
лено лише судом відповідно до закону в інтересах національної без-
пеки чи громадського порядку.  

Існує також велика кількість законів України та нормативно-
правових актів компетентних органів, які певною мірою регулюють 
порядок організації та проведення масових заходів, до них відно-
сяться Закони України: «По об’єднання громадян», «Про місцеве са-
моврядування в Україні», «Про Національну поліцію»; Кодекс Ук-
раїни про адміністративні правопорушення та ін. Проте навіть така 
нормативна база не в змозі повною мірою забезпечити на належному 
рівні вирішення проблемних питань у сфері організації та прове-
дення масових заходів без впровадження окремого закону, направ-
леного на регулювання відносин у сфері проведення масових зборів. 

Розглядаючи норму статті 39 Конституції України, помітно, що 
законодавець передбачає лише громадян України як осіб, які можуть 
брати участь у мітингах, зборах, походах та інших зібраннях. Однак 
у статті 20 Загальної декларації прав людини зазначено: «Кожна лю-
дина має право на свободу мирних зборів і асоціацій» [2]. 

Також у статті 3 Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» вказано:«Іноземці та особи без громадян-
ства, які перебувають на законних підставах, користуються тими са-
мими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 
громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, за-
конами чи міжнародними договорами України» [3]. 
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У зарубіжному законодавстві це питання вирішується по-різ-
ному. Так, відповідно до нормативних актів Швейцарії іноземцям та 
особам без громадянства дозволено на засадах рівності організову-
вати та брати участь у масових заходах, які не суперечать законам. 

Інакшим шляхом пішов Казахстан, де після обрання нового пре-
зидента ухвалили закон про мітинги, який встановлює, що, крім по-
одиноких пікетів, акції дозволені тільки в спеціалізованих місцях, 
спонтанні заходи заборонені, а іноземці та біженці не мають права 
влаштовувати акції, мітинги та демонстрації. 

Зазначений закон одразу піддався критиці, так казахстанський 
юрист, правозахисник та громадський діяч Євген Олександрович 
Жовтис вказує, що цей закон категорично не відповідає міжнарод-
ним стандартам. 

Тож, щоб вирішити цю колізію на принципах демократизму та 
законності, вважаємо за доцільне внести зміни до Конституції Укра-
їни, та прямо передбачити участь кожного охочого в масових зборах 
на території України абсолютно законними. 

В Основному Законі України також вказано, що про проведення 
масових заходів завчасно повинні сповіщатися органи виконавчої 
влади чи органи місцевого самоврядування. Цікаво, що в жодному но-
рмативно-правовому акті не зазначено конкретних строків, в які орга-
нізатори масових зборів повинні проінформувати органи виконавчої 
влади чи місцевого самоврядування. Така ситуація автоматично пере-
творюється в проблему, коли організатори сповіщають органи влади 
про проведення мітингів, демонстрацій, походів і зборів безпосере-
дньо у день їх проведення, що, у свою чергу, унеможливлює нале-
жну підготовку з боку органів державної влади та місцевого само-
врядування до проведення заходів, а також ускладнює забезпечення 
громадського порядку під час їх проведення через неналежну поін-
формованість правоохоронних органів. 

Більше того, крім підготовчих заходів для забезпечення прове-
дення зборів на належному рівні, організації підтримання громадсь-
кого порядку, мобілізації на це відповідних сил і засобів, органи вико-
навчої влади чи місцевого самоврядування ще повинні визначатися, 
наскільки проведення тих чи інших масових заходів відповідає Кон-
ституції та законам України, а у разі виникнення проблем звернутися 
до суду для вирішення ситуації. 

На нашу думку, найбільш раціонально вирішено це питання на за-
конодавчому рівні в Німеччині, де організатори мають повідомити пра-
воохоронні органи про заплановані заходи не пізніше ніж за два дні до 
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початку заходу. Закріплення у законодавстві України аналогічної нор-
ми унеможливить створення вищеописаних проблемних ситуацій та за-
безпечить належний рівень забезпечення громадського порядку. 

Отже, все вищевикладене дозволяє зробити висновок про необ-
хідність створення спеціалізованого закону про проведення масових 
заходів, який би відповідно до сучасних стандартів законодавства 
України та Європейських країн регулював повною мірою організа-
цію та забезпечення проведення масових заходів. У цьому нормати-
вному акті також знайшли б своє відображення норми з чітко визна-
ченими строками інформування органів виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування, які, на нашу думку, повинні складати не 
менш як два дні до початку проведення запланованого заходу. 

Також наголошуємо на доцільності внесення змін до Конституції 
України, а саме статті 39, де замість терміна «громадяни» раціональніше 
було б застосувати слово «кожен», аби уникнути невідповідності між 
ратифікованими Україною міжнародними актами та Конституцією. 
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Сикал Максим Миколайович,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, цивільного 

та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби  

ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ  
НА СТРАХОВІ ВІДШКОДУВАННЯ  

З 01 січня 2011 року в Україні почав діяти кодифікований нор-
мативно-правовий акт – Податковий кодекс України, яким було вре-
гулювано податкові відносини. Основним завданням нормотворця 
було зведення значної кількості наявних на той час податків і зборів 
в одному нормативно-правовому акті, яким і став Податковий ко-
декс України. Крім того, що означеним кодифікованим актом було 
визначено вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в 
Україні, цей нормативно-правовий акт врегулював порядок адмініс-
трування податків та зборів, закріпив правовий статус як контролю-
ючих податкових суб’єктів, так і платників податків та зборів, а та-
кож їх відповідальність за порушення податкового законодавства.  
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Міністерство юстиції України в своєму роз’ясненні «Податковий 
кодекс України: прогнози та реальність» від 06.07.2011 р. зазначило, що 
ухвалення Податкового кодексу України мало на меті врегулювати ві-
дносини оподаткування, визначити принципи побудови податкової си-
стеми, перелік податків та зборів, що підлягають сплаті до бюджетів 
усіх рівнів, визначити методику їх обчислення, ставки оподаткування, 
правовий стан платників податків, порядок адміністрування податків, а 
також порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників 
податків за порушення податкового законодавства [1]. 

Питання оподаткування фізичних осіб визначені в розділі 4 Подат-
кового кодексу України, де зазначено, що одним з об’єктів оподатку-
вання резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід 
[2]. До такого доходу належать страхові відшкодування. Натомість, за-
конодавець у статті 165 згаданого кодифікованого акта визначив також 
доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річ-
ного) оподатковуваного доходу. До таких доходів законодавець відніс 
страхові відшкодування. Тобто страхові відшкодування можуть як 
оподатковуватися, так і не включатися до розрахунку загального міся-
чного (річного) оподатковуваного доходу, тобто не оподатковуватися. 
В підпункті «в» пункту 165.1.27 визначено умови, за наявності яких 
страхові відшкодування не оподатковуються, а саме: під час страхуван-
ня цивільної відповідальності сума страхового відшкодування, а під час 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів – сума страхових (регламентних) виплат, страхо-
вих відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) стра-
ховим бюро України відповідно до Закону України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів», не може перевищувати розмір шкоди, фактично 
заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), що визначається за звичай-
ними цінами на дату такої страхової виплати [2]. Варто зауважити, що 
застосування цього пункту відбувається не винятково у відповідності 
Податкового кодексу України, а на підставі Порядку застосування під-
пунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Подат-
кового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкоду-
вань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником 
податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забез-
печення, пенсійного вкладу та довірчого управління, затвердженого 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 24.12.2010 № 997. Тобто можна констатувати, що 
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згаданою Комісією формується додаткове нормативно-правове підґру-
нтя для регулювання податкових відносин, що нівелює ідею створення 
єдиного нормативно-правового акта – Податкового кодексу України, 
яким повинні бути врегульовані всі податкові відносини.  

У пункті 3.1 розділу 2 вищезгаданого Порядку зазначено, що при 
страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума стра-
хового відшкодування, яка не включається до загального місячного 
або річного оподаткованого доходу платника податку, не може пере-
вищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефі-
ціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової 
виплати [3]. У разі, якщо сума страхового відшкодування перевищує 
зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого переви-
щення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за став-
кою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового ко-
дексу України (пункт 3.2) [3], тобто ставка податку буде становити 18 
відсотків бази оподаткування – суми страхового відшкодування, що 
перевищує зазначений розмір шкоди. Зважаючи на те, що в Україні 
ще триває реформа Збройних сил України, то від суми страхового від-
шкодування, що перевищує зазначений розмір шкоди, буде утримано 
ще й військовий збір, який становить 1,5 відсотка від об’єкта оподат-
кування (підпункт 1.3 пункту 16 підрозділу 10 «Інші перехідні поло-
ження» розділу 20 Податкового кодексу України) [2]. 

Отже, оподаткування страхових відшкодувань врегульовано як 
Податковим кодексом України, так і підзаконними нормативно-пра-
вовими актами, які видані відповідними регуляторами. Такий підхід 
до регулювання податкових відносин ускладнює податкове законо-
давство та робить його незрозумілим для платників податків. 
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Сіводін Олександр Олександрович, 
аспірант Академії Державної пенітенціарної служби 

НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Регулювання відносин фінансового контролю у сфері публічних 
закупівель здійснюється шляхом нормативно-правового забезпе-
чення, тобто системи фінансово-правових норм, що інституціолізо-
вані у формі нормативно-правових актів.  

Правові основи містяться в системі нормативно-правових актів 
з контрольної діяльності, тобто законах та підзаконних актах, які не 
тільки визначають загальні та спеціальні положення цієї діяльності, 
а й містять процедурно-процесуальний порядок їх реалізації, тобто 
встановлюють правовий статус, завдання, функції та повноваження 
задіяних суб’єктів тощо, а також реалізуються у відповідній органі-
зації в суспільстві [1, с. 54]. 

Правовою основою державного фінансового контролю виступає 
система нормативно-правових актів, які визначають організаційну 
структуру, основні засади його здійснення, окреслюють коло 
суб’єктів державного фінансового контролю та їх правовий статус. 

На перевірку виконання законодавства у сфері публічних заку-
півель спрямовані дії контролюючих суб’єктів, повноваження яких 
встановлюються колом нормативно-правових актів, що складають 
правові основи державного фінансового контролю. 

Система нормативно-правових актів виступає засобом конт-
ролю, бо надає діям суб’єктів контролю законності, цілеспрямовано-
сті та ефективності. 

Нормативне регулювання фінансово-контрольної сфери знайшло 
своє відображення у Стратегії реформування системи управління дер-
жавними фінансами на 2017–2020 роки [2]. Ця Стратегія була ухва-
лена на розвиток розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
Стратегію розвитку системи управління державними фінансами» [3] 

В основі зазначених стратегій у частині врегулювання питань пуб-
лічних закупівель лежить Угода про державні закупівлі СОТ, до якої 
Україна приєдналася у 2016 році 4. Світова організація торгівлі цією 
Угодою задекларувала необхідність  вироблення ефективних багатос-
торонніх засад, що містяться у відповідних нормативно-правових ак-
тах, для забезпечення прав та обов’язків сторін; вироблення прозорих 
процедур та практик державних закупівель, які не містять дискриміна-
ції щодо іноземних товарів, послуг або постачальників, та встановлення 
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міжнародних процедур врегулювання суперечок з метою чесного, шви-
дкого та ефективного застосування міжнародних положень щодо дер-
жавних закупівель. У статті І наголошено, що Угода застосовується до 
будь-якого закону, нормативного акта, процедури чи практики, які сто-
суються будь-якої закупівлі на будь-якій договірній основі 5.  

Статтею VII Угоди встановлені засади здійснення тендерних 
процедур, в основу яких покладено принцип не перешкоджання кон-
куренції шляхом інформування будь-якого постачальника стосовно 
закупівлі. Передбачено можливість проведення відкритої (усі поста-
чальники можуть представляти свої пропозиції), вибіркової (лише 
запрошені постачальники можуть представляти свої пропозиції) або 
обмеженої (за індивідуальним зверненням організації до постачаль-
ника) тендерної процедури.  

Стаття VIIІ Угоди встановлює вимоги до кваліфікації постачаль-
ників. Кваліфікаційні процедури мають відповідати таким вимогам: 

– умови для участі в тендерних процедурах повинні бути вчасно 
опубліковані; 

– умови для участі в тендерних процедурах мають бути суттє-
вими для гарантування можливості виконання умов контракту, щодо 
якого проводиться тендер; 

– час, визначений для кваліфікації постачальників, та кваліфіка-
ційний процес мають бути використані максимально ефективно та 
сприяти включенню їх до переліку постачальників;  

– кваліфікованим постачальниками гарантується право на звер-
нення за одержанням кваліфікації в будь-який час та включення до 
списків кваліфікованих постачальників протягом поміркованого ко-
роткого часу. 

Стаття ІХ регулює порядок запрошення до участі у можливій за-
купівлі. Так, організації повинні публікувати запрошення до участі 
у відповідних виданнях щодо всіх випадках можливих закупівель, 
якщо інше не передбачено обмеженою тендерною процедурою. За-
прошення може мати форму повідомлення про запропоновану заку-
півлю або повідомлення щодо кваліфікаційної системи, які відрізня-
ються обсягом відомостей, що подаються для ознайомлення. 

Одним з пріоритетних напрямів розвитку складових системи уп-
равління державними фінансами згідно із Стратегією реформування 
системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки виді-
лено напрям забезпечення ефективного виконання бюджету, до 
складу якого входить система публічних закупівель. Розділ IV цієї 
Стратегії присвячений забезпеченню ефективного виконання бю-
джету й, зокрема, системи публічних закупівель. Наголошено, що 
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інституційна основа системи публічних закупівель характеризується 
певним дублюванням функцій контролю та регулювання держав-
ними органами, оскільки система є децентралізованою. За мету пос-
тавлено завдання подальшого розвитку системи публічних закупі-
вель для забезпечення ефективного використання державних коштів 
та задоволення суспільного попиту на якісні товари та послуги. 

Крім того, Стратегією приділено увагу і системі державного внут-
рішнього фінансового контролю та державному фінансовому конт-
ролю. Державний фінансовий контроль має спрямовуватися на запобі-
гання нецільовому, неефективному використанню бюджетних коштів 
та майна шляхом посилення інституційної спроможності Держаудитс-
лужби щодо проведення державних фінансових аудитів (спеціалізова-
них аудитів) та підвищення ефективності фінансового інспектування. 
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Сікун Антон Миколайович, 
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права,  
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ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯК ОДНА ІЗ СТОРІН 
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Однією з важливих сфер людської діяльності є праця. Саме це 
суспільне явище допомагає людині заробляти на задоволення своїх 
першочергових потреб та допомагає у розвитку та реалізації своїх 
вмінь і навичок. 

Упродовж майже 70 років країна йшла шляхом розвитку еконо-
міки, який ігнорував ринок, вважаючи його рудиментом, що має ві-
джити у всьому світі. Але із здобуттям незалежності Україна взяла 
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курс на ринкову економіку, що в свою чергу поставило нові виклики 
і завдання перед національним законодавством. 

Тому для покращення реалізації поставлених завдань пропону-
ється більш детально розглянути, хто є сторонами укладання колекти-
вного договору та чи відноситься до них фізична особа-підприємець. 

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і 
угоди», а саме у ст. 3 зазначено, що колективний договір укладається 
між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспіл-
ковими органами, а у разі відсутності таких органів – представни-
ками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колекти-
вом з іншої сторони [1]. Тобто цією статтею чітко закріплено, що 
сторонами колективного договору є роботодавець та працівники. 

Якщо ж звернутись до визначення, хто такий роботодавець, то 
національне законодавство нам пропонує мінімум 3 варіанти тлума-
чення цього поняття. 

Перше ми можемо знайти у ст. 1 Закону України «Про організа-
ції роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 
№ 5026-VI від 22.06.2012 року, де зазначено, що роботодавець – це 
юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична 
особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує 
працю фізичних осіб [2]. 

Наступне визначення знайшло своє відображення у ст. 1 Закону Ук-
раїни «Про професійний розвиток працівників»: роботодавець – влас-
ник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності 
та виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка 
відповідно до законодавства використовує найману працю [3]. 

І ще одне тлумачення нам пропонується у ст. 1 Закону України 
«Про охорону праці», де зазначено, що роботодавець – власник під-
приємства, установи, організації або уповноважений ним орган, не-
залежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фі-
зична особа, яка використовує найману працю [4].  

Аналізуючи наведені визначення цих термінів, можна зробити 
висновок, що роботодавець може бути як юридичною, так і фізич-
ною особою. Одним із головних критеріїв є те, що він повинен вико-
ристовувати найману працю. 

Виходячи з вищенаведених норм національного законодавства, 
прослідковується наступне, а саме, що фізична особа-підприємець 
може бути однією із сторін колективного договору, оскільки він є 
роботодавцем, а отже, має право на укладання цього виду договору 
із працівниками. 
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Але необхідно вказати на ст. 2 Закону України «Про колективні 
договори», де зазначається сфера укладання колективних договорів 
і угод. Колективний договір укладається на підприємствах, в уста-
новах, організаціях (далі – підприємства) незалежно від форм влас-
ності і господарювання, які використовують найману працю і мають 
право юридичної особи [1].  

Отже, два чинники – використання найманої праці і наявність 
статусу юридичної особи – визначають сферу укладення колектив-
ного договору.   

Що в свою чергу унеможливлює виступати фізичній особі-підп-
риємцю однією із сторін укладання колективного договору. 

Необхідно погодитись з думкою В. Сичової про те, що колекти-
вний договір, як локальний правовий акт, дає можливість роботода-
вцю (як ключовому суб’єкту локальної нормотворчості) здійсню-
вати регулювання трудових відносин на своєму підприємстві таким 
чином, щоб якомога ефективніше використовувати всі наявні мате-
ріальні, технічні та трудові ресурси. Локальне правове регулювання 
трудових відносин має на меті не лише заповнити прогалини та до-
повнити наявні норми трудового законодавства України. Крім того, 
воно має на меті вирішення соціальних проблем суспільства, адже за 
допомогою локальних норм можна підвищити (в порівнянні з чин-
ним законодавством України) трудові гарантії працівників шляхом 
покращення умов праці, системи оплати і т. ін. [5, с. 79]. А отже, 
відіграє важливу роль у регулюванні трудових відносин. 

Таким чином, підбиваючи підсумки всього вищезазначеного, ми 
бачимо, що існує певна суперечлива ситуація. З одного боку, фізична 
особа-підприємець ніби може виступати стороною колективного до-
говору в ролі роботодавця, а, з іншої сторони, норма закону чітко вка-
зує, що одним із чинників, що визначають сферу укладання колекти-
вного договору повинна бути наявність статусу юридичної особи. 

Тому виникає необхідність для врегулювання цього питання 
шляхом внесення змін, які дали б змогу укладати колективні дого-
вори також з роботодавцями – фізичними особами, які використову-
ють найману працю. 
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СОЦІАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Соціальні зобов’язання держави розглядаються у широкому сенсі 
щодо всієї соціальної сфери або у більш вузькому смислі, наприклад, 
стосовно соціального забезпечення. Жодна держава добровільно не 
бере на себе соціальні зобов’язання, як інколи зазначається в окремих 
публікаціях, а змушена їх виконувати у процесі реалізації соціальних 
функцій. Такі зобов’язання розглядаються в рамках організаційно-
правових форм соціального забезпечення (загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, державне і недержавне соціальне забез-
печення), стосовно працездатних і непрацездатних осіб, стосовно де-
яких категорій вразливих груп населення (осіб з інвалідністю, 
пенсіонерів, безробітних, ветеранів, сиріт, жінок з дітьми та ін.) за ви-
дами соціального забезпечення (пенсійне забезпечення, забезпечення 
державними соціальними та страховими допомогами, надання соціаль-
них послуг). Певні соціальні зобов’язання, крім держави, поклада-
ються на органи місцевого самоврядування та роботодавців або мо-
жуть добровільно взяти на себе громадські і приватні організації. 

Встановлені системою соціального забезпечення пенсії, допомоги 
та соціальні послуги надаються тривалий період, а точніше впродовж 
існування держави (довічно). Періодично уточнюються умови і порядок 
їх надання, перелік видів та категорій їх отримувачів. Види соціального 
забезпечення обчислюються у грошовому виразі і легко підрахувати 
на тривалий період, скільки фінансових ресурсів потрібно державі на 
ці потреби. Передбачені нормативними актами види соціального за-
безпечення на відповідних умовах і порядку постійно призначаються 
їх отримувачам. Суми коштів, що виділятимуться на ці цілі впродовж 
календарного року, і становлять соціальні зобов’язання держави на 
відповідний фінансовий рік. Офіційно соціальні зобов’язання держави 
щорічно фіксуються у Законі України про Державний бюджет України 
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на відповідний календарний рік [1, с 21–22]. Чиновники дотримуються 
думки, що соціальні виплати, передбачені законами, але не профінан-
совані не відносяться до соціальних зобов’язань держави.  

Виконання державою в повному обсязі взятих на себе соціаль-
них зобов’язань залежить від наявності сприятливих економічних, 
політичних та юридичних чинників. На сьогодні такі в Україні від-
сутні. В умовах пандемії та непрофесійного управління економікою 
падає ВВП на душу населення, що веде до зменшення обсягу коштів, 
які виділяються на потреби соціального забезпечення. Участь у ви-
борчих кампаніях змушує владні партії ухвалювати економічно не-
обґрунтовані популістські закони у сфері соціального захисту насе-
лення. Наявна правова база не сприяє створенню системи балансу 
між доходами та витратами Державного бюджету на соціальні цілі, 
а значить потребує оновлення з метою створення стабільної системи 
соціального забезпечення, яка буде гармонійно узгоджена з еконо-
мічними можливостями країни.  

Перш за все вимагає зміни ставлення до концепції єдиної право-
вої природи громадянських (особистих), політичних та соціально-
економічних прав людини і громадянина, яка побудована на так зва-
ному основному економічному законі соціалізму більш повного за-
доволення зростаючих матеріальних і культурних потреб населення 
шляхом безпосереднього розвитку та вдосконалення суспільного ви-
робництва на базі науково-технічного прогресу, що і в радянські 
часи вважався надуманим, а в умовах ринкових відносин і теоретично 
не може застосовуватися. Соціально-економічні права суттєво відрі-
зняються від громадянських і політичних прав і їх специфіка не ві-
дображена в Конституції України. Так, стосовно статті 22 Конститу-
ції України КСУ повинен застосувати обмежувальне тлумачення і 
поширити її дію лише на громадянські та політичні права. Можна 
навести безліч прикладів звуження змісту обсягу прав під час ухва-
лення нових законів або внесення змін до чинних. Тільки щодо суд-
дів КСУ буквально тлумачить частину 3 статті 22 Конституції Укра-
їни і послідовно проводить її вимоги у життя. У цьому випадку у 
законодавця будуть розв’язані руки щодо внесення змін до соціаль-
них законів із врахуванням економічних можливостей держави. 

Стаття 46 Конституції України не розкриває змісту (переліку) 
конституційного права на соціальний захист (соціальне забезпе-
чення). Під цим правом, на наш погляд, слід розуміти всі види соці-
ального забезпечення, передбачені законами України. Види соціаль-
ного забезпечення, зазначені у підзаконних актах, належать до 
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звичайних (неконституційних) прав людини у сфері соціального за-
безпечення. Держава однаковою мірою відповідає за виконання со-
ціальних зобов’язань за всіма видами соціального забезпечення, що 
передбачені законами та підзаконними актами. 

Наявний в Україні перелік видів соціального забезпечення відпові-
дає міжнародним стандартам, є достатнім і враховує всі основні соціальні 
ризики. Гірша ситуація з розмірами соціальних виплат та обсягами на-
дання соціальних послуг. Розмір соціальних виплат прив’язують до 
прожиткового мінімуму, встановленого законом (ч. 3 ст. 46 Конституції 
України). Останній суттєво впливає на обсяг соціальних зобов’язань 
держави перед отримувачами соціального забезпечення і тому викона-
вча влада йде на певні маніпуляції з метою заниження прожиткового 
мінімуму у кілька раз до реального, що не заперечується на офіційному 
рівні. На наше переконання, стан економіки країни такий, що у довго-
строковій перспективі ми не зможемо людям гарантувати реальний 
прожитковий мінімум і тому пропонується оперувати таким показни-
ком, як «гарантований розмір прожиткового мінімуму» і тому офіційно 
можна використовувати два терміни: прожитковий мінімум, встановле-
ний законом (реальний) і гарантований розмір прожиткового мінімуму 
(сьогоднішній прожитковий мінімум). До останнього будуть прив’язані 
всі соціальні виплати і обраховуватимуться, в окремих випадках, соці-
альні зобов’язання держави. 

На обсяг соціальних зобов’язань держави негативно впливає діяль-
ність КСУ, який у змісті соціальних прав не враховує економічну скла-
дову, плачевний стан економіки, неспроможність виконати соціальні 
зобов’язання, що закріплені у чинних законах у сфері соціального за-
безпечення. У цій ситуації всі фінансово незабезпечені закони прос-
тіше визнати неконституційними у частині встановлених розмірів со-
ціальних виплат чи обсягів надання соціальних послуг. КСУ часто 
виходить за межі своїх повноважень, втручається у компетенцію ін-
ших органів, порушує принцип розподілу влади на законодавчу, вико-
навчу та судову; втручається у процес розподілу бюджетних коштів; 
ухвалює антидержавницькі рішення стосовно реформ, що проводяться 
в країні і підтримані суспільством; привласнив невластиві для себе на-
глядові функції, займається законотворчістю тощо. Реформа КСУ, що 
планується, розрахована лише на косметичні зміни. У цьому випадку 
доцільніше ліквідувати КСУ (у багатьох країнах орган конституційної 
юрисдикції відсутній), а його повноваження передати Верховному 
Суду України з можливістю перегляду відповідних рішень.  

Стосовно працездатного населення держава зобов’язана створити 
такі умови, які б дозволили йому мати особисті засоби до існування. 
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Отриманий особою дохід від власної праці мусить бути достатнім для 
утримання себе і своєї сім’ї, брати участь у загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванні, підвищувати свій професійний 
рівень тощо. У майбутньому держава стосовно такої особи, яка стане 
непрацездатною, буде нести мінімальні соціальні зобов’язання. 

Наявні в Україні розміри соціальних виплат настільки мізерні, що 
не відповідають міжнародним стандартам. Україна практично не ра-
тифікувала жодний міжнародний документ у сфері соціального забез-
печення. Так, Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 
1996 ратифікована Україною в 2006 році без ст. 12 (право на соціальне 
забезпечення). Тільки в 2017 році додатково ратифіковані п. 3 і 4 
ст. 12, які не несуть конкретного завантаження (докласти зусиль та 
вживати заходів). Пункти 1 і 2 цієї статті, які передбачають підтримку 
функціонування чинної системи соціального забезпечення (п. 1) та 
підтримку системи соціального забезпечення на задовільному рівні, 
принаймні на такому, який дорівнює рівню, необхідному для ратифі-
кації Європейського кодексу соціального забезпечення (п. 2), не рати-
фіковані. Останній підписаний Україною 10 листопада 2016 року і 
сьогодні проводиться робота до його ратифікації в майбутньому.  

Незважаючи на те, що рівень соціального забезпечення в Україні 
не відповідає міжнародним стандартам, постійно ведуться розмови про 
необхідність скорочення витрат на вказані потреби. Соціальні зо-
бов’язання держави у сфері соціального забезпечення виявилися непо-
сильними для нашої економіки. У цьому напрямку здійснюються за-
ходи щодо реформування системи соціального забезпечення України. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ 

У нормативно-правових актах України не має чіткого визна-
чення судової бухгалтерської експертизи, а розглядається судова 
експертиза та її підвид – судова економічна експертиза та вказу-
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ється, що в свою чергу її складовою є судова бухгалтерська експер-
тиза. Більшість наукових досліджень повторюють законодавство, а 
частина вважає, що судово-бухгалтерська експертиза – це дослі-
дження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарю-
вання, яке в межах чинного законодавства здійснюється особою, яка 
володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку 
(експертом-бухгалтером), з метою надання висновку стосовно кола 
питань, поставлених органами попереднього слідства чи суду. Та-
ким чином результати попередніх досліджень не розкрили еконо-
міко-правову сутність судово-бухгалтерської експертизи. 

Метою цієї доповіді є розкриття економічної сутності (квінтесен-
ції) судово-бухгалтерської експертизи з позиції бухгалтерського обліку. 

Історично склалося так, що судово-бухгалтерська експертиза за-
стосовувалась в окремих випадках і слугувала інструментом підтвер-
дження чи спростування складу економічного злочину. Особливістю 
цього процесу під час вивчення обставин господарських спорів і еко-
номічних злочинів є необхідність використання не лише юридичних, 
але й спеціальних економічних, зокрема бухгалтерських, знань. 

Серед їх сукупності в процесі розслідування найважливішими 
стають знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, госпо-
дарського контролю. Враховуючи, що інформація про господарські 
операції, які задокументовані та вартісно оцінені, підлягає відобра-
женню в бухгалтерському обліку, то під час розгляду правопорушень 
економічного напряму об’єктом дослідження виступають саме дані 
бухгалтерського обліку. Бухгалтерські документи підлягають дослі-
дженню з позиції виявлення протиправної діяльності та отримання ін-
формації про відхилення в діяльності підприємства. Після відобра-
ження викривлених даних первинних документів в облікових 
регістрах та звітності можна говорити про наявність ознак правопору-
шень у всій системі бухгалтерського обліку. Отже, облікова система є 
джерелом інформації про вчинення суб’єктами господарювання пра-
вопорушень економічного характеру. Зважаючи на це, актуальним є 
питання щодо порядку застосування облікових даних під час розгляду 
та розслідування правопорушень економічного характеру. Актуаль-
ність цього питання посилюється тим, що знання бухгалтерського об-
ліку та порядку його застосування у ході здійснення контрольних фун-
кцій є спеціальними для суб’єктів, до компетенції яких входить 
розгляд та розслідування таких справ. Специфіка цих знань для пра-
цівників правоохоронних органів полягає, насамперед, в умінні розпі-
знати в бухгалтерській інформації ознаки протиправної діяльності. 
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Знання з бухгалтерського обліку, господарського контролю, еко-
номічного аналізу для суддів і працівників правоохоронних органів є 
спеціальними. Зазвичай, термін «спеціальні» вживають для позна-
чення професійних знань, якими оперує експерт і які не належать до 
загальновідомих, акумульованих у повсякденному, життєвому досвіді 
людини, а також не є правовими. Основний акцент у визначенні «спе-
ціальні» робиться на те, що спеціальними є знання, які отримані в ре-
зультаті професійної підготовки і досвіду заняттям певною діяльні-
стю. Потреба в спеціальних знаннях у процесі розслідування чи 
розгляду справ у більшості випадків визначається на погляд суду або 
слідчого. Вони, як правило, залучають до процесу розслідування фа-
хівців, які мають спеціальні для юриспруденції знання, для забезпе-
чення об’єктивності та повноти розслідування обставин певної 
справи. Проте такі дії є не просто бажанням або небажанням суб’єкта 
розслідування – це необхідність, особливо коли спеціальних знань 
слідчому чи судді не вистачає. Залучення фахівців із спеціальними 
знаннями необхідне для забезпечення справедливості в суспільстві, 
дієвості закріпленого Конституцією положення, що всі громадяни й 
суб’єкти господарювання рівні, але кожен із них зобов’язаний суворо 
й неухильно дотримуватися законодавчих актів, призначених регулю-
вати суспільні відносини – для забезпечення й охорони порядку, який 
є основою стабільного й постійного розвитку будь-якої країни. Разом 
з тим використання спеціальних знань у цивільному або криміналь-
ному процесі повинно відповідати певним критеріям: 

– вони повинні регулюватися нормою права (матеріального або 
професійного), що містить спеціальні елементи у визначеній формі; 

– рівень розвитку цих спеціальних наукових знань дозволяє вико-
ристовувати їх для практичних цілей (професійної оцінки спеціальних 
елементів); 

– наявність об’єктивного зв’язку між способом застосування ви-
значених спеціальних наукових знань і юридичною ціллю їх вико-
ристання. 

Таким чином, спеціальні знання – це завжди наукові знання не пра-
вового характеру, в житті використовуються прикладні методики, не-
обхідні для досягнення визначених юридичних цілей. У разі виник-
нення потреби в знаннях з бухгалтерського обліку, економічного 
аналізу і господарського контролю судом або правоохоронними орга-
нами в процесі розслідування чи розгляду справи, можуть запрошува-
тися бухгалтери підприємств, організацій і установ у ролі спеціалістів, 
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призначатися ревізії, аудит, судово-бухгалтерська експертиза. При-
чому суд і правоохоронні органи віддають перевагу саме останній з 
наведених форм використання спеціальних знань. Використання су-
дово-бухгалтерською експертизою деяких способів і прийомів госпо-
дарського контролю та її зв’язок з бухгалтерським обліком стали при-
чиною того, що судово-бухгалтерську експертизу часто не відрізняють 
від ревізії (особливо, тієї, що проводиться за призначенням правоохо-
ронних органів) і аудиту, а також нерідко відносять до методів госпо-
дарського контролю. Проте судово-бухгалтерську експертизу не мо-
жна вважати методом господарського контролю. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV7 бухгал-
терський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопи-
чення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 
підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для ухвалення 
рішень. Сутність обліку полягає в обслуговуванні потреб суспільства, 
зокрема у штучно створеній системі для відображення господарсь-
кої діяльності з метою контролю майна, процесів та зобов’язань [3, 
с. 84]. Призначення бухгалтерського обліку як у межах окремого 
підприємства, так і на державному рівні розкривається через функ-
ції, які він виконує в господарському житті. Під час розгляду право-
порушень економічного напряму знаходить застосування така фун-
кція бухгалтерського обліку, як правовий захист суб’єктів 
господарювання [5, с. 43]. Вона реалізується шляхом документаль-
ного оформлення матеріальної відповідальності та правильного до-
кументального оформлення кожної господарської операції. Ця функ-
ція в правоохоронній та судовій практиці є юридичним і 
економічним забезпеченням господарських відносин, що сприяє за-
хисту інтересів суб’єктів господарювання. Малюга Н. М. зазначає, 
що кожна господарська операція виступає юридичним актом, що 
включає зобов’язання і права особи, яка отримала щось [6, с. 115]. 
Однак враховуючи, що функції бухгалтерського обліку реалізу-
ються у судовому процесі через проведення судово-бухгалтерської 
експертизи, не слід ототожнювати бухгалтерський облік і експертизу 
та визначати судово-бухгалтерську експертизу як особливу форму за-
стосування бухгалтерського обліку.  

Принципову відмінність бухгалтерського обліку і судово-бухга-
лтерської експертизи можна побачити у відмінності завдань, 
обов’язків та прав головного бухгалтера підприємства, установи, ор-
ганізації і судового експерта-бухгалтера.  
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ПРОБЛЕМИ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У ТЕОРІЇ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

На сьогодні в теорії вітчизняного кримінального процесу пи-
тання щодо безпосередності дослідження, зібраних під час досудо-
вого розслідування фактичних даних (доказів), а також визнання їх 
недопустимості, визначається винятково судом, відповідно до ста-
тей 23, 95 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК України). Але спроможності самої юридичної конструкції «не-
допустимий доказ» серед вітчизняних науковців є дискусійними.  

Такі недоліки породжують проблеми у практичній ефективній діяль-
ності слідчих і судових органів держави, а також не сприяють оптиміза-
ції кримінального провадження. Отже, дослідження проблем допусти-
мості доказів у кримінальному процесі України є нагальним питанням. 

Доцільно зауважити про наявність наукових розробок із вказа-
ного питання таких науковців-правознавців, як: Б. Хубер, В. В. Тю-
тюнник, О. С. Осетрова та інших. 

Відповідно до ст. 62 Конституції України «особа вважається не-
винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана криміналь-
ному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 
і встановлено обвинувальним вироком суду. 
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Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину. 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних не-
законним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо дове-
деності вини особи тлумачаться на її користь» [1].  

Отже, саме суду належить останнє і вирішальне слово під час 
вирішення питання про доказаність (доведеність) вини чи невинува-
тості особи у вчиненні злочину.  

Раніше згадані положення Конституції України кореспонду-
ються з положеннями ч. 1 ст. 23 КПК України, які нормативно закрі-
плюють безпосередність дослідження показань, речей і документів 
судом, суд досліджує докази безпосередньо, тобто без посередників. 
Проте у ч. 2 цієї ж статті йдеться про те, що показання учасників 
кримінального провадження суд отримує усно. Не можуть бути ви-
знані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і доку-
ментах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, 
крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як 
доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засі-
данні, лише у випадках, передбачених КПК України [2]. 

Проводячи аналіз згаданих вище норм, вирішення питання ви-
знання зібраних фактичних даних доказами і визнання їх допусти-
мості за результатами безпосереднього дослідження, належить до 
виключної компетенції суду під час судового розгляду. 

Ці положення значно розширюють потенційне коло джерел та 
межі можливих фактичних даних, які можуть бути зібрані сторо-
нами кримінального провадження, в тому числі і нетрадиційними за-
собами, за умови уведення і законодавчого закріплення їх у КПК Ук-
раїни за обов’язкової умови, що такі фактичні дані можуть бути 
перевірені судом, і, за результатами їх безпосереднього дослі-
дження, визнані доказами, але не безспірним і таким, що потребує 
певних законодавчих уточнень і змін.  

При цьому важливо зауважити, що в положеннях частини 1 і 2 
вказаної статті містяться певні суперечності. Виходячи зі змісту ч. 2 
цієї статті відомості, фактичні дані, про які в ній говориться, набува-
ють статусу доказів лише і тільки після безпосереднього дослідження 
їх судом (за винятком, вказаним у ч. 2), хоча в ч. 1 йдеться про безпо-
середнє дослідження судом не відомостей, а власне вже доказів [2]. 

Як зауважує В. Тютюнник, «існує проблема розуміння змістов-
ного навантаження терміна «недопустимий доказ», оскільки, з одного 
боку, законодавець закріплює загальне, імперативне правило про те, 
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що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, 
встановленому КПК України, а з другого – у ст. 87 КПК України фор-
мулюється правило про недопустимість доказів, отриманих внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини, надаючи таким чином 
можливість припустити, що не будь-яке порушення норм КПК Укра-
їни тягне за собою визнання доказів недопустимими. Наголошується 
на наявності катахрези (семантично невиправданого поєднання слів) 
під час формулювання терміна «недопустимий доказ», адже якщо фа-
ктичні дані отримані з порушенням порядку, передбаченому КПК Ук-
раїни, то вони взагалі не можуть вважатися доказами» [4].  

Автор наголошує, що в теорії кримінального процесу України пот-
ребують смислового узгодження та законодавчого уточнення відпові-
дні поняття в системі норм КПК України (ст. 20 «Забезпечення права 
на захист» та Глава IV «Докази і доказування» з частиною другою ст. 
23 «Безпосередність дослідження показань, речей і документів»).  

Слід наголосити, що вимоги про допустимість доказів у зарубі-
жних країнах традиційно пов’язують з формою доказу.  

Так, у кримінальному процесі Німеччини в основі регламентації 
питання про допустимість доказів лежать два досить жорстких пра-
вила, а саме: заборона отримання (тобто недопустимість отримання 
доказів певними способами) та заборона використання (тобто недо-
пустимість використання доказів, отриманих певними способами).  

Зокрема, заборони на використання містяться переважно в преце-
дентному праві. За відсутності відповідного судового прецеденту пору-
шення заборони на отримання доказів певним чином, автоматично не 
тягне за собою їх недопустимості. Тобто таке порушення – це підстава 
для участі доказу в так званому «тесті пропорційності», за допомогою 
якого суддя з урахуванням доказової цінності та надійності незаконно 
отриманого доказу визначає, чи буде відповідати меті досягнення бала-
нсу між інтересами індивіда й суспільними інтересами визнання допу-
стимим та використання цього доказу в кримінальній справі [5]. 

Ідея щодо пропорційності між цілями, засобами та людськими цін-
ностями, яка повинна дотримуватися при вторгненні у сферу прав і сво-
бод індивіда, що відбувається в процесі кримінального судочинства, 
отримала розвиток у рішеннях Конституційного Суду ФРН, а рішен-
нями Верховного Суду ФРН і верховних судів земель були створені су-
дові прецеденти щодо застосування тесту пропорційності [5].  

У свою чергу, в кримінальному процесуальному праві Франції 
фактично зустрічається лише один критерій допустимості – «кожен 
законно зібраний доказ є допустимим» [3].  
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Разом з тим вказане правило може дійти до крайності, напри-
клад, у кримінальному процесі Італії «будь-які відомості, що відно-
сяться до справи і які не є надлишковими, повинні розглядатися як 
доказ. Закон не має права забороняти дослідження будь-яких дока-
зів. Проте відомості, отримані незаконно, не мають значення для до-
казування, не можуть бути визнані допустимими і повинні бути ви-
ключені з доказування суддею» [4]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що в сучасних умовах між 
вітчизняними вченими та фахівцями у галузі кримінального проце-
суального права досі існує дискусія стосовно формулювання одно-
значного, єдиного підходу до різноманіття підстав визнання доказів 
недопустимими.  

Отже, будь-які відомості повинні бути досліджені по суті, тобто, 
оголошені в суді, але суддя не може обґрунтовувати вирок на неза-
конно отриманих доказах. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НЕДОПУСКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ 
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ 

У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
Безперечно, діяльність зі здійснення державного нагляду (конт-

ролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки має важливе зна-
чення, оскільки забезпечує виявлення та запобігання порушенням 
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вимог законодавства у цій сфері. Зважаючи на те, що у разі вияв-
лення порушень, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю лю-
дей, заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 
пожежної безпеки можуть закінчитися зверненням контролюючого 
органу до суду з позовом про застосування заходів реагування, і, як 
наслідок, призвести до зупинення роботи відповідних підконтроль-
них суб’єктів, останні іноді не допускають до перевірки посадових 
осіб контролюючого органу. Разом з цим такі дії можуть мати трагічні 
наслідки, підтвердження чого є пожежа, яка сталася 17 серпня 2019 
року у готелі «Токіо Стар» (м. Одеса), до перевірки якого, що мала 
відбутися напередодні, представники контролюючого органу не 
були допущені. Зважаючи на це, проблема недопуску контролюю-
чих органів до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері техногенної та пожежної безпеки є надзвичайно гострою. 

Так, зазначимо, що Закон України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у ст. 10 
встановлює право суб’єктів, щодо яких здійснюються заходи держа-
вного нагляду (контролю), не допускати посадових осіб контролю-
ючого органу до здійснення державного нагляду (контролю) у вста-
новлених цим нормативно-правовим актом випадках [1]. Аналіз 
таких випадків свідчить, що встановлюючи підстави для правомір-
ного недопуску контролюючого органу законодавець мав на меті за-
хистити суб’єктів від зловживань з боку перевіряючих. З іншого 
боку, для підконтрольних суб’єктів встановлено обов’язок допус-
кати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здій-
снення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотри-
мання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), 
передбаченого цим Законом (ст. 11).  

Однак, як свідчить практика, підконтрольні суб’єкти нерідко не-
хтують таким обов’язком та неправомірно не допускають посадових 
осіб контролюючих органів. У зв’язку з цим виникає цілком логічне 
запитання: «Які дії мають вжити посадові особи контролюючого ор-
гану в такому випадку?». 

Очевидно, що факт недопуску має бути принаймні належним чи-
ном задокументовано. Так, Методичні рекомендації з ведення служ-
бової документації щодо планових (позапланових) перевірок, затвер-
джені наказом ДСНС України від 11.01.2018 р. № 13 (п. 5 розд. 3), 
зазначають, що у разі, якщо суб’єкт господарювання не допускає по-
садових осіб ДСНС до проведення перевірки в цілому чи до окремих 
приміщень об’єкта перевірки, що здійснюється в установленому зако-
нодавством порядку, посадовою особою, яка здійснює перевірку, 
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складається акт про недопущення до проведення планової (позапла-
нової) перевірки [2]. Однак, без сумніву, проста констатація факту не-
допуску до здійснення заходів державного нагляду (контролю) не 
може гарантувати захищеність людей, що перебувають на об’єктах від-
повідних підконтрольних суб’єктів, натомість для оцінки стану поже-
жної безпеки необхідним є проведення відповідного заходу.  

З цією метою згаданими вище Методичними рекомендаціями 
передбачається можливість для ДСНС України або її територіальних 
органів звертатися до адміністративного суду з відповідним позовом 
стосовно надання дозволу на здійснення перевірки та зобов’язання 
суб’єкта господарювання забезпечити допуск до її здійснення. 

Судова практика свідчить, що керуючись цією нормою контролю-
ючі органи намагалися через суд зобов’язати суб’єктів допустити до 
здійснення перевірки відповідних посадових осіб. Однак реалізація та-
кого права з огляду на чинне законодавство є фактично неможливою. 

Так, ч. 2 ст. 19 Основного Закону нашої держави встановлює, що 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [3]. Вод-
ночас ч. 4 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – 
КАС України) обмежує право суб’єктів владних повноважень зверта-
тися до адміністративного суду лише з випадками, прямо передбаче-
ними Конституцією та законами України [4]. Очевидно, під «законом» 
тут мається на увазі нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, 
натомість ні Закон України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», ані Кодекс цивільного 
захисту України такого права не передбачає. Таким чином, відповідні 
норми Методичних рекомендацій не є достатніми правовими підста-
вами для можливості подання позовів контролюючим органом. 

Неможливість реалізації норм щодо подання позову стосовно 
надання дозволу на здійснення перевірки та зобов’язання суб’єкта 
забезпечити допуск до її здійснення підтверджується і наявною су-
довою практикою. Зокрема, у справі № 826/6838/17 Верховний Суд 
дійшов висновку, що територіальний орган Державної служби Ук-
раїни з надзвичайних ситуацій не має правових підстав для звер-
нення до суду з позовом про зобов’язання суб’єкта господарювання 
допустити його посадових осіб до здійснення перевірки [5]. 

На нашу думку, на законодавчому рівні мають бути встановлені 
механізми, які б запобігали перешкоджанню діяльності уповноваже-
них посадових осіб контролюючого органу під час проведення переві-
рок у сфері техногенної та пожежної безпеки та забезпечували доступ 
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до проведення перевірок. Певні кроки у цьому напрямку вже зроблені, 
зокрема, у Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт 
№ 3931 від 23.07.2020, який передбачає встановлення адміністративної 
відповідальності за створення перешкод для діяльності уповноваже-
них посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здій-
снює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної 
безпеки, в тому числі пов’язаної з проведенням перевірок [6]. Крім 
того, іншим законопроєктом № 4150 від 24.09.2020 пропонується до-
повнити КАС України нормою, яка наділяє адміністративний суд мо-
жливістю ухвалити рішення про зобов’язання юридичних осіб та фізи-
чних осіб – підприємців допустити посадових осіб органів державного 
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки до здій-
снення заходів державного нагляду (контролю) [7].  

Отже, з метою вирішення проблемних питань недопуску поса-
дових осіб контролюючого органу до проведення перевірки у сфері 
техногенної та пожежної безпеки, що здійснюється в установленому 
законодавством порядку, доречно встановити як адміністративну 
відповідальність за недопуск до проведення перевірки, так і перед-
бачити можливість контролюючого органу звертатися до суду з по-
зовом про зобов’язання підконтрольного суб’єкта допустити поса-
дових осіб до проведення перевірки.  
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відділу кримінологічних досліджень НДІ вивчення проблем злочинності  
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СТАНУ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО 

РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ 
Автомобіль існує понад сто років, але негативна динаміка тран-

спортних злочинів стала особливо загрозливою наприкінці другого 
тисячоліття, що є характерною для більшості розвинутих країн світу. 
Як загальновідомо рівень цивілізації суспільства визначається і рів-
нем розвитку транспорту, який при цьому є й проблемою безпеки 
руху та експлуатації його.  

У нашій країні розбудова соціалістичної економіки, відносне зро-
стання рівня життя, розширення соціальних можливостей окремих 
верств населення призвели до зростання парку індивідуального авто-
транспорту. Поступово за деякими показниками «внесок» водіїв-інди-
відуалів в аварійність виходить на «лідируючі» позиції [1, с. 134]. 

16.08.2019 р. набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх 
справ України «Про затвердження Положення про Реєстр адміністра-
тивних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху» від 10 тра-
вня 2019 р. № 359. У цьому наказі підкреслюється, що цей Реєстр є 
підсистемою Єдиної інформаційної системи МВС (ЄІС МВС), що за-
безпечуватиме збирання, облік, пошук, узагальнення даних про адмі-
ністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (у т. ч. 
зафіксовані в авторежимі), та порушення правил зупинки, стоянки, пар-
кування (у т. ч. зафіксовані у режимі фото-, відеозйомки) [2]. 

Зрозуміло, що наявна статистична інформація не дає змоги вста-
новити реальний обсяг фактів порушень правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами. Але вона в цілому характеризує рівень небезпеки, 
який свідчить про стан злочинності у цьому секторі.  

На жаль, і в цьому році відбувається зростання кількості дорож-
ньо-транспортних пригод. За січень–лютий 2021 р. було зареєстро-
вано 29 545 дорожніх пригод, що на 19,6 % більше ніж у 2020 р. 
(24 698). Усього за цей період протягом доби реєструвалося 501 при-
года, що на 21,6 % більше ніж у 2020 р. (412). При цьому необхідно 
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підкреслити, що в нашій країні смертність на дорогах і кількість 
ДТП в Україні у 2020 році зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, 
через локдаун рекордно впали. Під час локдауну з березня по чер-
вень 2020 р. у ФРН на 18 % скоротилася кількість жертв, усього 882 
особи, інакше кажучи аварійність і смертність у 2020 р. стала найни-
жча порівняно до 1953 р. Аналогічна картина відбулася і в більшості 
розвинутих країн світу. 

Кількість дорожньо-транспортних пригод зі смертельними нас-
лідками у Швеції знизилась до нового рекордно низького рівня під 
час пандемії коронавірусу. В цілому 96 людей загинули на дорогах 
Швеції в перші шість місяців 2020 р. – на 12 осіб менше, ніж за ана-
логічний період минулого року. «Вперше в першій половині року за-
гинуло щонайменше 100 осіб», – йдеться в новій статистиці Швед-
ського транспортного агентства [3]. 

В Україні за 2020 р. відбулося 168 107 ДТП. В аваріях загинула 
3 541 особа, 31 974 отримали травми. основними причинами ДТП у 
2020 році були: перевищення швидкості, порушення правил манев-
рування, порушення правил проїзду перехресть і пішохідних пере-
ходів, недотримання дистанції. За даними патрульної поліції, найбіль-
ше ДТП трапляється в п’ятницю [4]. 

За показниками аварійності та наслідків ДТП, Україна є однією 
з лідерок серед європейських країн. Ми посідаємо четверте місце в 
Європі після Албанії, Боснії/Герцеговини та Білорусії [5]. 

Найбільш розповсюджені причини ДТП в Україні: перевищення 
безпечної швидкості руху – 34 % ДТП; порушення правил маневру-
вання – 22 %; порушення правил проїзду перехресть – 8,5 %; недотри-
мання дистанції – 7,5 %; порушення правил проїзду пішохідних пере-
ходів – 6 %; керування транспортним засобом у стані сп’яніння – 5 %. 
Крім того, названі основні види ДТП: зіткнення; наїзд на транспорт-
ний засіб, що стоїть; наїзд на перешкоду; наїзд на пішохода; з’їзд з 
проїзної частини з перекиданням транспортного засобу [6]. 

Дорожньо-транспортний травматизм за даними ВООЗ нині є од-
нією з найбільших світових проблем охорони здоров’я. За прогно-
зами у 2030 році ДТП може стати однією з основних п’яти причин 
смертності людей у світі [7]. 

Існує думка про те, що дані поліції не повністю відповідають 
дійсності не тільки щодо кількості самих ДТП (існування латентно-
сті), а й наслідків їх. Так в органах МВС вважають загиблими в ДТП 
тільки тих, хто загинув безпосередньо на місці ДТП. Державна слу-
жба статистики веде цю статистику на підставі лікарських і фельд-
шерських свідоцтв про смерть, де вказана причина смерті людини. 
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Навіть якщо через 30 днів людина померла від травм, отриманих у 
ДТП, вона потрапляє в статистику.  

Україна, яка має практично найменші розміри штрафів за ДТП, 
вирішила піти шляхом їх істотної зміни в бік підвищення з метою 
зниження аварійності на дорогах. 12 березня 2021 р. Президент Ук-
раїни В. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності 
за порушення безпеки дорожнього руху. Закон набрав чинності з 
0.00 годин 17 березня 2021 р. У Міністерстві внутрішніх справ спо-
діваються, що новий закон протягом року дозволить знизити кіль-
кість загиблих на дорогах України на 10–15 %. 

У Пекіні дорожній патруль протестував першого робота, який сте-
жить за порушеннями водіїв на дорогах. Це маленька поліцейська ма-
шина, що їздить зі швидкістю 5 км/год. Випробування пройшли на авто-
страді до аеропорту Шоуду. Завдання робота-копа – їздити розділовою 
смугою і робити фото або відео всіх порушень. Також робот відправляє 
водіям повідомлення про погану погоду, ремонти шляхопроводів або 
ДТП. Під час виникнення аварії робот швидко приїжджає на місце, зні-
має всі необхідні матеріали і відправляє їх до поліції [8]. 

Отже, сучасний варіант генези вказаної вище системи, на наш по-
гляд, набуває іншого змісту, а саме: «штучний інтелект – транспорт-
ний засіб – середовище руху – правове середовище», що створює реа-
льні передумови для зниження впливу «людського фактору» на 
причини аварійності. Адже з кримінально-правової і кримінологічної 
позицій, при певному обмеженні ролі водія у сфері дорожнього руху, 
можна прогнозувати суттєве її позбавлення від протиправної поведі-
нки і помилкових рішень людини, які призводять до настання злочин-
них наслідків. Тому безпілотний автотранспорт може стати фактором, 
що слугуватиме докорінному зниженню аварійності у світі. [9, с. 56]. 

Упровадження штучного інтелекту у сферу дорожнього руху 
може позбавити її від таких небезпечних порушень, як керування 
транспортним засобом у стані сп’яніння, хворобливому, стомленому 
стані чи під впливом  певних медичних препаратів [9, с. 56]. 

Крім того, впровадження штучного інтелекту у сферу дорож-
нього руху надасть змогу чіткіше фіксувати всі дорожньо-транспор-
тні пригоди та оцінювати їх стан. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ 
 ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Публічні закупівлі – важлива ланка діяльності підприємств, уста-
нов, організацій державного сектору, яка є основою створення суспіль-
них благ. Цей процес складається із визначення потреб, планування, 
аналізу ринку, підготовки тендерної документації, проведення тен-
деру, процесу визначення відбору чи кваліфікації постачальників, пе-
ремовин за договорами, підготовку і підписання договорів та контроль 
за їх виконанням [1]. 

Одна з найголовніших реформ в Україні – реформа адміністру-
вання публічних закупівель, яка стала прецедентом результативної 
взаємодії суспільства, держави та бізнесу. 

Публічні закупівлі є інструментом формування рівня попиту та 
пропозиції на національному ринку і значно впливають на розвиток 
конкурентного середовища. Такі закупівлі становлять значну час-
тину економіки розвинутих країни та можуть стати стимулом для 
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впровадження інновацій. Базовими принципами публічних закупі-
вель визнають: недискримінацію учасників; об’єктивну та неупере-
джену оцінку тендерних пропозицій; максимальну економію та ефе-
ктивність; відкритість та прозорості на всіх стадіях закупівель; 
запобігання корупційним діям та зловживанням. 

Витрачання державою коштів для виконання її функцій відбува-
ється через механізм публічних закупівель. Першочерговою метою 
здійснення фінансового контролю у сфері публічних закупівель є до-
тримання чинного законодавства замовниками щодо здійснення пуб-
лічних закупівель, всеосяжне виявлення порушень контролюючими 
органами на всіх етапах закупівель. Встановлено, що порівняно з 2015 
роком, кількість постачальників зросла у три рази (до 33,7 тис.). Зок-
рема, з 24 до 42 % збільшилася частка фізичних осіб-підприємців у 
загальній структурі постачальників, що свідчить про підвищення за-
цікавленості малого та середнього бізнесу у співпраці з державою [2]. 

Останніми роками кількість державних замовників, які проводять 
свої закупівлі через електронну систему «Прозорро», збільшилася на 
53 %, що також було пов’язано із зниженням вартісних порогів заку-
півель. При цьому скоротилася кількість договорів, що припадають на 
одного постачальника до 4,5 %, у порівнянні з 12 % у 2015 році, що 
призвело до послаблення зв’язків виконавців із замовниками [3]. 

Контроль за проведенням публічних закупівель протягом 2016–
2019 рр. став самостійною формою здійснення державного фінансо-
вого контролю [4]. До цього його включали окремим питанням про-
грами державного фінансового аудиту чи інспектування. Державна 
аудиторська служба України не призначала перевірки державних 
(публічних) закупівель як самостійну форму контролю, щоб уник-
нути оскарження їхніх результатів з боку підконтрольних установ за 
формальними ознаками [5]. 

Держава виступає найбільшим продуцентом відкритих та вели-
ких масивів даних. Відкритість означає не лише прозорість і простий 
доступ до інформації для всіх, але й створення сучасних інструмен-
тів фінансового контролю, в тому числі за сферою публічних заку-
півель. Доведено, що для подальшого розвитку сфери публічних за-
купівель на засадах прозорості та підзвітності закупівель і 
запобігання виявам корупції в цій сфері необхідно розширення ін-
формаційно-технологічного середовища електронної системи заку-
півель і це потребує впровадження відповідних технологій держав-
ного фінансового контролю для підвищення рівня ефективності 
автоматизації цих процесів. 
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THE PARADIGM OF KNOWLEDGE  
OF LAW IN A TRANSITIVE SOCIETY 

For a long time now, the main regulator of public relations has been 
law (despite the fact that lawyers still cannot reach a consensus on what 
this regulator is and they are unlikely to be able to do so). 

Despite the enshrinement in the Basic Law of Ukraine of the principle 
of the rule of law (Article 8 of the Constitution of Ukraine), as well as the 
recognition of Ukraine as a “democratic, social, law-based state” (Article 
1 of the Constitution of Ukraine), law is regarded as a system of 
obligatory, formally defined rules of conduct adopted (sanctioned) and 
protected by the state in the vast majority of educational accessories and 
textbooks on theory of law. In fact, the same definition was given in the 
first half of the twentieth century by A. Vyshinsky. However, neither the 
rule of law can be realized, nor the law-based state can be developed in a 
society in which legism prevails. The identification of law and the law, 
the naming of the law by law can have tragic consequences. I will 
remember the history of China. “Citizens’ lives have become a web of 
prohibitions and regulations. Everything was regulated: the number of 
dishes that can be served to the family table, the color of dresses, the shape 
of hairstyles, the thickness of mats and the height of benches, the shape 
of trees in the yard, the frequency of ventilation and the number of bows 
to be made before sowing. All agricultural work was carried out under the 
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supervision of officials, who managed the timing and types of plantings, 
bought most of the grain grown at a fixed ridiculous rate and imposed 
five, tens and hundreds of penalties if there was a crop failure” [1]. 

The law cannot be equated with law. The first is only a prescriptive 
text, which may not reflect social relations, not be implemented in social 
behavior, and therefore not be the norm (as noted above, “above all, the 
legal norm is where and when it is demonstrated by social practice. So far 
as the official text may have any content, the presence of a text about a 
legal norm is not equivalent to the existence of the norm itself. The 
official text has no magical power, and with its help it is impossible, like 
a spell, to generate social phenomena that do not yet exist” [2], although 
it has a textual form of expression. Law, according to M. I. Koziubra is a 
complex, social phenomenon in which various aspects of society vital 
functions, including other phenomena, are intertwined [3, p. 10]. 

Awareness of human being as a value, the existence of such values 
as freedom and justice will allow avoiding the creation of such societies, 
which were described by L. Fuller in his paper “Anatomy of Law”. In 
particular, this is an excerpt from the report of an American scientist who 
spent a year in the USSR, visiting primarily the judiciary. This scholar 
wrote: “Like the harsh climate, barren land and poor peasantry, courts and 
laws seem to be perceived as properties of the landscape with which 
nothing can be done, because such was the will of higher powers, so it has 
always been so... When I asked the specific question of whether the courts 
were “fair”, the answer was usually a shrug and an uncertain “yes.” There 
was shrugging – because the question seemed strange to them. Ordinary 
Russians are passive about such things, they don’t consider the law good 
or evil, but inevitable, and this is not because of their passion for 
contemplation. We can say that they very rarely think about the law. 
“What will you do?” [4, p. 7]. 

Thus, domestic legal science (and, education of course,) should 
finally understand the need to move away from legalism and accept the 
concepts of law, which can be called idealistic. 

In this connection, one cannot fail to mention the Nuremberg Trials, in 
which the leaders of National Socialist Germany were convicted of war 
crimes and crimes against peace. The question arises: on what basis were 
these people convicted? Based on their law? Based on Hitler’s orders, 
which were the law? No, of course, not. This process, perhaps for the first 
time in the world history, took place and achieved its result due to an appeal 
to natural law, to the idealistic concept of law. “That’s the way it should 
be”, says common sense. It is common sense, but not a prescriptive text. 
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We should agree with the words of V.M Ivanov regarding the fact that 
“the Nuremberg International Military Tribunal is criticized for being a post 
factum court, and justice was administered contrary to the principle of 
nullum crimen, nulla točka, sine lege. However, the merit of the Nuremberg 
tribunal is in the “superpositivity” of its decisions, which, according to the 
international scientist O.O. Merezhko, are “examples of the effectiveness 
of natural law in the twentieth century”. Domestic and foreign jurists 
emphasize the fundamental importance of interpreting international crimes, 
especially on the basis of natural law, that the principle of “no crime without 
punishment” is understood in the natural and law aspect, when it comes to 
a crime not in the law, but in law” [5, p. 25]. 

The theory of natural law (axiological or natural and law approach) has 
become especially relevant in Western culture, according to which the initial 
form of law is social consciousness; law is not a text of the law, but a system 
of ideas (concepts) about universally binding norms, rights, responsibilities, 
prohibitions, natural conditions of their origin and implementation, the order 
and forms of protection, which is in the public consciousness and focused on 
moral values. In this approach, law and the law are separated, the primacy is 
given to law as a normatively enshrined justice, and the law is seen as its 
form, designed to correspond to law as its contents. 

Although it should be noted, that there are different areas (theories, 
etc.) within the school of natural law. Therefore, using the concept of 
“theory of natural law”, we understand that as such one theory is quite 
difficult to single out and we are talking primarily about different theories, 
the integrating feature of which is the provisions mentioned above. In this 
regard, it is impossible to disagree with the thesis of V.O. Chetvernin 
(who in his turn indicates that similar views are held by V.D. Zorkin) 
regarding the classification of theories of natural law: “In modern 
concepts, natural law is derived from: 

1) existence of transcendent ideas, the divine order of existence 
(neotomism, neo-Protestantism); 

2) objective existence of the idea, spirit, ideal values (neo-Hegelianism, 
the Munich School of Phenomenology, “material value ethics”); 

3) realized in social life of a priori due (neo-Kantianism); 
4) existence of consciousness (existentialism, existential and 

phenomenological hermeneutics); 
5) irrational foundations of human nature (intuitionism, philosophical 

anthropology) [6, p. 35]. 
 
 



381 

References 
1. Vologzhanin M. From China with horror. URL: m.maximonline.ru / 

longreads/get-smart/_article/shinese-totalitarianism (Last accessed: 10.03.2021). 
2. Chetvernin V. A. Institutional theory of law. URL: teoria-

prava.hse.ru/files/institution.pdf (Last accessed: 10.03.2021). 
3. Kozyubra M. I. Legal understanding: concepts, types and levels. Law of 

Ukraine. 2010. № 4. Р. 10–21.  
4. Fuller Lon L. Anatomy of Law: Per. from English Н. Komarova. Kyiv: Sfera, 

1999. 144 p. 
5. Ivanov V. M The Nuremberg Trials: Historical and Legal Significance (to the 

70th Anniversary of the International Military Tribunal). Journal of Kyiv University 
of Law. 2015. № 3. P. 24–28. 

6. Chetvernin V. A. Modern concepts of natural law. Moscow: Nauka, 1988. 144 p. 
  



382 

СЕКЦІЯ 7  
ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 

УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
Затинайко Роман Миколайович, 

начальник Білоцерківського зонального відділення  
Військової служби правопорядку  

МЕТОДИ РОЗГОРТАННЯ  
ДОРОЖНЬО-КОМЕНДАНТСЬКОЇ СЛУЖБИ 

Експлуатація військово-автомобільних доріг є елементом комплек-
су заходів щодо дорожнього забезпечення. Вона організовується в ті-
сному взаємозв’язку з виконанням завдань по підготовці, технічного 
прикриття та відбудови військово-автомобільних доріг і має на меті 
забезпечити на них організованість, своєчасність і скритність військо-
вого руху та підтримувати їх в проїжджому стані. Експлуатація війсь-
ково-автомобільних доріг містить: організацію військового руху, до-
рожньо-комендантської служби та експлуатаційного утримання 
військово-автомобільних доріг. Дорожньо-комендантська служба є 
одним з основних складових експлуатації військово-автомобільних 
доріг, що й обумовлює важливість дослідження цього питання. 

Основними елементами дорожньо-комендантської служби є: пунк-
ти управління (командні пункти) дорожньо-комендантських підрозді-
лів (частин), дорожньо-комендантські ділянки, гарнізони і наряди, ди-
спетчерські пункти, нерухомі і рухомі пости регулювання руху, пункти 
обслуговування, медичні пункти. Дорожньо-комендантська служба 
організовується на основі рішення вищого командира. При цьому най-
важливіше значення має правильний вибір способу несення служби і 
тактики підрозділів. Залежно від умов тактико-тилової обстановки до-
рожньо-комендантська служба розгортається такими методами: 

 гарнізонним;  
 лінійним (на ділянці військово-автомобільних доріг розгор-

нуті рухомі та нерухомі пости);  
 змішаним (кілька підрозділів однієї і тієї ж частини розгорта-

ють дорожньо-комендантську службу гарнізонно-патрульним, а ре-
шта – лінійним методом) [2, с. 114]. 

Методи організації дорожньо-комендантської служби прийма-
ється командиром підрозділу чи частини на підставі детального ана-
лізу та оцінки ситуації, а саме: 

 виду бойових дій (оборона або наступ);  
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 значення експлуатованої військово-автомобільної дороги для 
військового руху; 

 інтенсивності впливу наземного противника по об’єктах на 
військово-автомобільних дорогах;  

 наявності сил і засобів у дорожньо-комендантських підрозділах;  
 протяжності військово-автомобільних доріг, її технічного 

стану та експлуатаційних показників;  
 наявності підрозділів інших родів військ на охорону (експлуа-

тації) дорожніх об’єктів. 
Лінійний метод організації дорожньо-комендантської служби 

полягає у виставленні постійних (нерухомих і рухомих) постів регу-
лювання на дорожньо-комендантській ділянці взводу (роти, баталь-
йону) на весь період експлуатації військово-автомобільних доріг цим 
підрозділом, розгортанні пунктів управління, диспетчерських пунк-
тів, пунктів обслуговування. Найбільш доцільно цей метод застосо-
вувати в умовах:  

 добре розвиненої мережі доріг, коли велика кількість перети-
нів, населених пунктів ускладнює орієнтацію водіїв і начальників ко-
лон у виборі правильного напрямку руху; 

 при пропуску військового руху через великі населені пункти, 
в районах переправ, районах масової заправки техніки, тимчасових 
перевантажувальних районах цей метод є єдино прийнятним.  

Приймаючи рішення на лінійний метод організації дорожньо-ко-
мендантської служби, необхідно, крім того, враховувати ймовірність 
впливу диверсійно-розвідувальних груп противника, підрозділів, що 
виходять з оточення. У силу цього лінійний метод доцільніше засто-
совувати на фронтових військово-автомобільних дорогах, особливо 
на їх тилових ділянках, і військово-автомобільних дорогах центру. 

У районах зі слабко розвиненою мережею доріг, коли в смузі дії 
армії може бути лише одна дорога фронтального напрямку, застосову-
вати цей метод недоцільно. Приймаючи рішення на організацію доро-
жньо-комендантської служби лінійним методом, командир баталь-
йону намічає місця розгортання диспетчерських пунктів рот і 
взводів, пунктів управління рот і пунктів обслуговування, а також 
найбільш важливих постів регулювання. Командир роти приймає рі-
шення на розгортання пунктів управління і диспетчерських пунктів 
взводів і найбільш важливих постів регулювання, командир взводу – 
на розгортання свого пункту управління, диспетчерського пункту і 
постів регулювання [1, с. 51]. 
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Місця розгортання пунктів управління, диспетчерських пунктів, 
пунктів обслуговування, постів регулювання попередньо наміча-
ються по карті і уточнюються після проведення рекогносцировки. У 
разі неможливості проведення рекогносцировки до початку розгор-
тання дорожньо-комендантської служби уточнення проводиться без-
посередньо на місцевості при постановці завдань. Проведення реко-
гносцировки доцільно в будь-який час року, навіть на добре відомій 
дорозі, оскільки обстановка може змінитися в короткі терміни (руй-
нування штучних споруд, затоплення місцевості, виникнення зон за-
городжень, районів руйнувань і пожеж тощо). 

Диспетчерський пункт розміщується спільно з пунктом управ-
ління в місцях, де найбільш повно можна контролювати військовий 
рух (перетину фронтальних і рокадних військово-автомобільних до-
ріг, у районах переправ через великі водні перешкоди тощо) і здійс-
нювати стійкий зв’язок з сусідніми диспетчерськими пунктами. По-
сти регулювання зазвичай виставляються на перетинах і розвилках 
доріг, під’їздах до районів очікування і тиловим постам, залізничних 
переїздах, межі зон зараження і районів пожеж, мостових переходах, 
ділянках з обмеженою видимістю тощо [3, с. 59]. 

Із найбільш важливими постами організовується зв’язок за до-
помогою: радіо, проводових і рухомих засобів зв’язку. Між нерухо-
мими постами регулювання можуть діяти рухливі. Вони признача-
ються для контролю військового руху, супроводу найбільш важливих 
колон при подоланні районів руйнувань і зон заражень та в інших 
складних умовах, коли можна втратити напрямок руху. Позитивні 
риси цього методу полягають у тому, що найбільш важливі пункти 
(ділянки) на військово-автомобільних дорогах знаходяться під постій-
ним контролем, що забезпечує постійний контроль руху, найбільшу 
надійність у регулюванні. 

Поряд з цим цей метод має низку серйозних недоліків:  
 відсутній постійний зв’язок між постами і командиром взводу, 

що виключає оперативність управління, не забезпечує постійну інфор-
мацію, в результаті чого командир підрозділу не може прийняти рі-
шення на надання допомоги посту регулювання в складній обстановці; 

 нечисленні пости не можуть організувати оборону, охорону і 
маскування дорожніх об’єктів, можуть бути легко знищені дивер-
сійно-розвідувальними групами противника; 
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 передача розпоряджень, зняття поста регулювання і його пе-
реміщення в інше місце вимагають значного часу, оскільки це мож-
ливо лише шляхом проїзду по ділянці військово-автомобільних доріг 
командира взводу [3, с. 63]. 

Досвід проведених командно-штабних і тактико-спеціальних на-
вчань з органами управління, частинами і з’єднаннями дорожніх 
військ, досвід бойових дій дорожніх частин показують, що на сього-
дні основним методом організації дорожньо-комендантської служби 
є гарнізонно-патрульний. Він передбачає розміщення дорожньо-ко-
мендантських підрозділів невеликими гарнізонами (дорожньо-коме-
ндантський взвод, управління дорожньо-комендантської роти зі 
взводом, управління дорожньо-комендантського батальйону з під-
розділами забезпечення та обслуговування або з дорожньо-експлуа-
таційною ротою) на об’єктах військово-автомобільних доріг, де не-
обхідні диспетчерський контроль, регулювання руху, захист, оборона 
та охорона дорожніх об’єктів. 

Отже, можливо зробити висновок, що одним із найбільш ефек-
тивних методів розгортання дорожньо-комендантських служб в 
умовах підготовки чи ведення бою є гарнізонний, що зумовлено на-
ступним. По-перше, дорожньо-комендантські підрозділи розміщу-
ються невеликими групами протягом усього периметру військово-
автомобільних доріг.  

По-друге, такий спосіб розміщення дорожньо-комендантських 
служб надає змогу забезпечити контроль протягом усього периметру 
військових автомобільних шляхів, безпеку руху та охорону дорож-
ніх об’єктів. По-третє, такий метод розміщення забезпечує контроль 
не лише за військово-автомобільними шляхами, але й за обстанов-
кою навколо, а також передачу отриманих відомостей іншим підроз-
ділам Збройних сил України. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ISO/IEC 
27001 У ДЕРЖАВНИХ ТА КОРПОРАТИВНИХ УСТАНОВАХ 

Сьогодні важко уявити велику компанію, яка не піклується про 
захист своєї інформації. Це стосується не тільки компаній, що пра-
цюють з клієнтами, також ця організація не обов’язково має бути ко-
мерційною. До того ж це стосується і державних підприємств. 

Адже в усіх країнах, перш за все, цінують захист державних ін-
тересів. Саме тому всі розвинуті країни інвестують у свій захист та 
захист власної інформації. 

Звичайно, в кожній країні, в кожній компанії та в кожній держа-
вній установі є своя специфіка роботи, свої дані, свої стандарти. 

Але велика кількість найталановитіших спеціалістів з усього 
світу вже багато років працює над створенням єдиного стандарту за-
хисту інформації, її класифікації. 

Цей стандарт пропонується до розгляду всім компаніям та дер-
жавним установам, а передові компанії вже є на стадії впровадження 
цього стандарту. Слід пам’ятати, що такий стандарт містить у собі 
багато понять, та в розрізі великої установи – його імплементація 
займе декілька років. 

Компанії розуміють, що пройде час і інші компанії, які вже впро-
вадили в себе цей стандарт, просто не стануть з ними працювати че-
рез те, що це небезпечно для їх інформації. 

Саме через це з’явився стандарт ISO/IEC 27001 [1, с. 48]. 
ISO/IEC 27001 – міжнародний стандарт у галузі ІТ, назва якого 

«Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління ін-
формаційною безпекою. Вимоги».  

ISO/IEC 27001 встановлює вимоги до створення, впровадження, 
підтримки та постійного поліпшення системи менеджменту інфор-
маційної безпеки в розрізі організації. Він також містить вимоги до 
оцінки й обробки ризиків інформаційної безпеки з урахуванням по-
треб кокретної організації. Вимоги, викладені в ISO/IEC 27001, є за-
гальними і призначені для застосування всіма організаціями, незале-
жно від їх типу, розміру і характеру. 

У стандарті ISO/IEC 27001 (ISO 27001) зібрані описи найкращих 
світових практик у сфері управління інформаційною безпекою. Цей 
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стандарт встановлює вимоги до системи менеджменту інформаційної 
безпеки для демонстрації здатності організації захищати свої інформа-
ційні ресурси. Цей стандарт підготовлений як модель для розроблення, 
впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та по-
ліпшення Системи Менеджменту Інформаційної Безпеки (СМІБ). 

Мета СМІБ – вибір відповідних заходів управління безпекою, 
призначених для захисту інформаційних активів і гарантії довіри за-
цікавлених сторін. 

Інформаційна безпека – збереження конфіденційності, цілісно-
сті та доступності інформації; крім того, можуть бути включені й 
інші властивості, такі як справжність, неможливість відмови від ав-
торства, достовірність. 

Конфіденційність – забезпечення доступності інформації тільки 
для тих, хто має відповідні повноваження (авторизовані користувачі). 

Цілісність – забезпечення точності і повноти інформації, а також 
методів її оброблення. 

Доступність – забезпечення доступу до інформації авторизова-
ним користувачам, коли це необхідно (на вимогу) [2, с. 73]. 

Саме поняття «захисту інформації» трактується міжнародним 
стандартом як забезпечення конфіденційності, цілісності та доступ-
ності інформації. Основа стандарту ІСО/IEC 27001 – система управ-
ління ризиками, пов’язаними з інформацією. Система управління 
ризиками дозволяє отримувати відповіді на такі запитання: 

– на якому напрямку інформаційної безпеки потрібно зосере-
дити увагу?; 

– скільки часу і коштів можна витратити на це технічне рішення 
для захисту інформації? 

У 2013 році Міжнародною організацією по сертифікації була ро-
зроблена і прийнята нова версія стандарту ISO/IEC 27001 до: 2013. 
Зміни торкнулися як структури стандарту, так і вимог. 

Структура основних вимог стандарту ISO/IEC 27001 до: 2013 
приведена у відповідність до Директив ISO/IEC (тобто всі стандарти 
міжнародної організації матимуть ідентичну структуру розділів). На 
українську мову ця версія стандарту ще не перекладена, але англій-
ський варіант текстового вмісту нового стандарту такий: 
Introduction; Scope; Normative references; Terms and definitions; 
Context of organization; Leadership; Planning; Support; Operation; 
Performance evaluation; Improvement [3, с. 9]. 
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Також відбулися зміни у структурі Додатка «А» стандарту. 
З’явилися три нові розділи: «A.10 Криптографія»; «A.13 Безпека ко-
мунікацій», «A.15 Взаємовідносини з постачальниками». 

Розділ «А.10 Криптографія» не є новим, його вимоги повторю-
ють окремі пункти розділу А.12 старої версії стандарту. Розділи 
«A.13 Безпека комунікацій» і «A.15 Взаємовідносини з постачальни-
ками» зібрали окремі пункти по розділах Програми «А» версії 2005, 
а також включили деякі нові вимоги. 

Організація може бути сертифікована акредитованими агентст-
вами відповідно до цього стандарту. Процес сертифікації склада-
ється з трьох стадій. 

Стадія 1 – вивчення аудитором ключових документів системи 
менеджменту інформаційної безпеки – положення про можливість 
застосування (SoA), план обробки ризиків (RTP) та ін. Може вико-
нуватися як на території організації, так і шляхом висилки цих доку-
ментів зовнішньому аудитору. 

Стадія 2 – детальний, глибокий аудит, зокрема й тестування 
впроваджених заходів та оцінка їх ефективності. Містить повне ви-
вчення документів, які вимагає стандарт. 

Стадія 3 – виконання інспекційного аудиту для підтвердження, 
що сертифікована організація відповідає заявленим вимогам. Вико-
нується на періодичній основі. 

Процедура сертифікації системи менеджменту за допомогою од-
ного з міжнародних стандартів або їх комбінації підрозділяється на 
4 етапи: 

1 етап. Підготовка до сертифікації; 
2 етап. Аудит 1-го ступеня (перевірка готовності до сертифікації); 
3 етап. Аудит 2-го ступеня (сертифікаційний аудит); 
4 етап. Видача сертифіката і нагляд [4, с. 11]. 
Вартість розроблення, впровадження та проходження сертифі-

кації за міжнародним стандартом ISO/IEC 27001 може бути від 
35 000 до 60 000 $. 

Слід пам’тати, що такий проєкт буде довготривалим, проте його 
впровадження дасть організації великі переваги перед своїми конку-
рентами. А для державної установи – це дасть більшу довіру від гро-
мадян країни. 
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ДОБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Метод навчання іноземної мови передбачає взаємопов’язану ді-
яльність викладачів та курсантів/студентів для вирішення комплек-
сних завдань навчально-виховного процесу, організації процесу пі-
знання з певними прийомами для оволодіння англомовною 
комунікативною компетентністю певного рівня (наприклад, В2).  

Метод визначає стратегію навчання англійської мови, сприяє ре-
алізації принципів організації навчально-виховного процесу, врахо-
вує інтереси та потреби кожного курсанта/студента та стимулює 
його інтерес до вдосконалення рівня володіння англомовною кому-
нікативною компетентністю, розвиває творчість та продуктивність, 
що впливає на рівень володіння цією компетентністю, передбачає 
поєднання індивідуальних і групових форм роботи з використанням 
різноманітних засобів навчання іноземних мов. 

Для вирішення проблеми плодотворного навчання англійської 
мови, передусім, оптимального добору методів навчання, вважаємо 
за необхідне зробити алгоритмізацію цього добору. 

Психолого-педагогічні дослідження показують, що одним з ефек-
тивних шляхів у цьому напрямі є використання алгоритмів, тобто ви-
конання послідовності елементарних операцій викладача, які необ-
хідні для певного добору того чи іншого методу навчання, який має 
перелік істотних рис алгоритмів, що визначається певними обстави-
нами [1–4]. 

Метою алгоритмізації навчання англійської мови є вдосконалю-
вання процесу оволодіння англомовною комунікативною компетент-
ністю для підвищення ефективності управління навчально-пізнаваль-
ною діяльністю курсантів/студентів з послідовним виконанням усних 
та письмових вправ і завдань аудиторно та позааудиторно, онлайн та 
офлайн дистанційно. 
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На основі біхевіористського підходу такі вчені, як П. Я. Гальпе-
рін, Л. Н. Ланда, І. П. Павлов, Л. Сквайр, Б. Ф. Скіннер, Н. Ф. Тали-
зіна, Е. Л. Торндайк та інші [2–4] пропонують оптимально організо-
вувати процес навчання, зокрема алгоритмізацію діяльності, яка 
передбачає методи психологічної теорії поетапного формування розу-
мової діяльності та методику алгоритмізації навчальної діяльності. 

Згідно з дослідженням Л. Н. Ланди [1, с. 41], поняття алгоритму 
передбачає вимогу конструктивності тих об’єктів, з якими здійсню-
ються елементарні операції, передбачені правилами алгоритму; ука-
зання на кінцевий добір  операцій, що використовуються в цій алго-
ритмічній системі.  

Конструктивність об’єктів є відносною, що залежить від інтеле-
ктуального рівня студентів, від організаторських здібностей та ко-
мунікативних навичок, методичної майстерності викладача тощо.  

Конструктивність/неконструктивність об’єктів у доборі методів 
навчання англійської мови встановлюється шляхом спостереження 
та експериментального навчання [3, с. 16–20].  

Щодо операцій, які мають місце в процесі добору методів нав-
чання студентів, то вони є різними та мають відносний характер з 
елементарними операціями. 

Усе залежить від складності та структури системи, яка може 
бути елементарною або складною. 

Услід за Л. Н. Ландою [1, с. 44–45] та Т. О. Рогожинською [4, 
с. 50–54], алгоритмізація добору методів навчання англійської мови 
характеризується такими рисами, як:  

– детермінованість, тобто алгоритмізованим добором методів 
навчання, яке строго спрямованим і керованим процесом, повторю-
ваним будь-якою особою і провідним при однакових вихідних даних 
до однакових результатів;  

– масовість - добір методів навчання в умовах алгоритмізації 
дозволяє виконати не одне конкретне завдання навчання, а їх різні 
завдання з деякого (типу) завдань;  

– результативність - добір методів навчання в алгоритмічному 
приписі завжди спрямований на отримання бажаного результату. Ця 
риса алгоритмічного припису не припускає, що всі приписи ведуть 
до отримання потрібного результату при всіх вихідних даних, що на-
лежать до певного класу. Можливо, що до деяких вихідних даних 
алгоритмічний припис виявляється непридатним, і тоді процес ви-
бору методів навчання безрезультатно обривається.  
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На основі досліджень [1; 3; 4] ми пропонуємо таку структуру ал-
горитмічного припису щодо добору методів навчання:  

1) саме припис, що складається з певних вказівок (правил, ко-
манд) про добір методів навчання студентів;  

2) викладач як система-виконавець, до якої ці вказівки адресо-
вані і яка їх виконує, здійснюючи певні операції в роботі з курсан-
тами/студентами;  

3) студенти як об’єкти, на які спрямовані операції і які під впли-
вом операцій набувають необхідних знань, навичок та вмінь.  

Вирішення будь-якого завдання полягає, у кінцевому результаті, 
в перетворенні деякого об’єкта або об’єктів з вихідних станів у кін-
цеві. 

Таким чином, у процесі виконання завдання з добору методів на-
вчання є відносини двох видів: ставлення припису до викладача як 
системи, яка повинна цей припис виконувати, здійснюючи відпові-
дні операції, і ставлення вчителя як системи і його операцій до сту-
дентів як об’єктів, на які ці операції спрямовані і які під впливом 
викладача набувають необхідних знань, навичок та вмінь. У зв’язку 
з цим, треба враховувати детермінування дій викладача певним при-
писом та детермінування перетворень студентів діями викладача. 
Припис щодо добору методів навчання однозначно детермінує дії 
викладача, якщо кожна вказівка цього припису завжди викликає в 
останнього однакові операції в однакових ситуаціях. І навпаки, при-
пис щодо добору методів навчання неоднозначно детермінує дії вчи-
теля, якщо хоча б одна з вказівок може викликати в останнього різні 
операції в однакових ситуаціях. 

Під час складання алгоритмічних приписів добору методів нав-
чання ми визначаємо, яким буде перехід студента з одного стану в 
інший.  

На кожному етапі алгоритмічного припису щодо добору методів 
навчання англійської мови необхідно враховувати стан (або одному 
з деяких станів p1, p2 ...... pn), об’єкт (студент/курсант) та характер 
перетворення об’єкта на цьому етапі, що визначається характером 
впливу на нього і тим, в якому стані він знаходиться. 

Згідно з Т.О. Рогожинською, алгоритмічний припис вважається 
заданим, якщо однозначним чином вказані ті дії, які на кожному 
етапі повинні бути зроблені викладачем, щоб перевести студен-
тів/курсантів у потрібний стан [4, с. 44–45]. Усі можливі стани сту-
дента як об’єкта вважаються відомими і передбачають однозначні 
дії викладача. Припис вимагає однакових дій у відповідь на однакові 
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умови (стану) незалежно від того, в результаті яких реальних причин 
об’єкт прийшов у той чи інший стан з різноманіття можливих (пе-
редбачених) станів і чи був перехід у цей стан строго або не строго 
детермінованим. 

У зв’язку зі сказаним можна стверджувати, що алгоритмізація 
добору методів навчання англійської мови є більш ефективним засо-
бом під час добору певного методу навчання, ніж вільний добір ви-
кладача. Вона дозволяє проникнути в структуру оптимального до-
бору методів навчання, що має насправді алгоритмічну природу та 
піддається точному аналізу, опису та моделюванню. 
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Академії Державної пенітенціарної служби 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБКВЕСТ  
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Перед сучасною освітою, особливо в умовах дистанційної форми 

навчання, стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації на-
вчальної діяльності, які б враховували освітні потреби студентів і 
сприяли формуванню необхідних для 21-го століття вмінь і навичок. 
Одним із можливих варіантів вирішення проблеми є використання 
технології вебквест у процесі навчання іноземних мов. 

Вебквест (WebQuest) в освітньому процесі розглядається як про-
блемне питання у формі гри, для вирішення якого використовуються 
інформаційні ресурси інтернету. Заняття у форматі вебквест орієн-
товані на розвиток пізнавальної та пошукової діяльності студентів. 
Технологія вебквест успішно увійшла в освіту і в наш час набуває 
значної популярності серед викладачів особливо за умов дистанцій-
ного навчання. 
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Вебквест як метод навчання і контролю набутих вмінь і навичок 
був запропонований американським дослідником Б. Доджем (Bernie 
Dodge) у 1995 р., який розробляв інноваційні додатки інтернету для 
подальшої інтеграції в навчальний процес з різних дисциплін. Дос-
лідник пояснює цю технологію як «організований певним чином вид 
самостійної дослідницької роботи, для виконання якої студенти 
здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет» [1, с. 6]. 

Результативний та діяльнісний підхід є ключовими характерис-
тиками технології вебквест, оскільки метод спрямований на розви-
ток навичок пізнавальної, пошукової діяльності студентів, навичок 
вирішення проблем. Такий підхід уможливлює реалізацію індивіду-
ального підходу; сприяє розвитку критичного мислення на рівні ана-
лізу, структурування та оцінювання інформації [2]. 

Не менш важливим у використанні вебквесту є міжпредметний 
підхід, оскільки використання методу передбачає пошук рішень за 
межами одного предмета, оскільки робить необхідним використання 
знань і умінь з кількох предметних областей.  

Основними типами вебквестів є такі: 
– переказ (retelling tasks), завдання, основою яких є доповіді сту-

дентів, за умови, якщо їх зміст не полягає в простому копіюванні 
отриманої інформації і відрізняється від оригінального матеріалу 
формою презентації та узагальненням; 

– компіляційні завдання (compilation tasks), під час виконання 
яких інформація береться з різних джерел; 

 – загадка (mystery tasks) – завдання, сутність яких полягає у 
створенні питання, для вирішення якого необхідно проаналізувати 
інформацію з різних інтернет-джерел; 

– журналістські завдання (journalistic tasks), результати яких 
представлені у різних жанрах журналістської діяльності; 

– проєкт (design tasks), завдання, що спрямовані на створення пе-
вного проєкту, плану, моделі згідно з визначеної тематики; 

– творчі (creative product tasks) завдання, що орієнтовані на ство-
рення продукту творчої діяльності, наприклад, художній, мистець-
кий або медійний проєкти. 

Завдання, що передбачають рішення спірних питань (consensus 
building tasks), переконання (persuasion tasks), самопізнання (self-
knowledge tasks), аналітичні (analytical tasks), оціночні (judgment 
tasks), наукові (scientific tasks) спрямовані на одночасне формування 
професійної іншомовної комунікативної та інформаційно-аналітичної 
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компетенцій, навичок роботи в команді, навичок критичного мис-
лення [2]. 

Можливість використання технології вебквест у процесі нав-
чання англійської мови уможливлює реалізацію основної мети – ко-
мунікативної діяльності студентів. Крім того, сам процес навчальної 
діяльності для студентів стає більш цікавим, цілеспрямованим і по-
вним сенсу, оскільки дозволяє використовувати популярні серед мо-
лоді мережі Інтернету і водночас виявити свої творчі здібності та 
врахувати рівень володіння іноземною мовою. Не менш важливим 
для вивчення іноземної мови є підвищення мотивації студентів, що 
сприяє кращому засвоєнню знань та переосмисленню свого став-
лення до вивчення мов.  

Залучення студентів до оцінювання своїх результатів у навчанні; 
формування навичок самостійного пошуку відповідей на поставлені 
завдання; ефективний і сучасний формат навчання стали основними 
перевагами технології вебквест особливо за умов дистанційного на-
вчання. 
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Академії Державної пенітенціарної служби 

ВІДОБРАЖЕННЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОСТІ  
У СУЧАСНИХ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Загальновідомо, що мова функціонує на всіх етапах та у всіх 
сферах існування суспільства. Люди послуговуються цією системою 
знаків для індивідуальних цілей, як учасники різноманітних спіль-
нот і товариств, використовують мову в межах певних культур та 
суспільств. Серед багатьох «ролей» ми також виступаємо у ролі мо-
вців, що змушує нас правильно використовувати мовну структуру, 
наслідувати культурні та світоглядні норми щодо коректного об-
рання та застосування мовного контенту. Ми використовуємо мову 
для оприлюднення власних сподівань, міжкультурної комунікації 
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для того, щоб схвалити і підтримати або протистояти наявним соці-
альним структурам і системам.  

Очевидність зв’язку мови і суспільства виявляється власне в 
тому, що мова є продуктом соціуму, соціальним утворенням, потрі-
бним для спілкування між людьми. Сучасна соціолінгвістика як по-
рівняно нова мовознавча наука [3] має на меті заглиблення у ви-
вчення взаємозв’язку та взаємовпливу мови і суспільства. Наявні 
релевантні дослідження вказаного симбіозу довели неподільну при-
роду мови й соціуму [1], концентруючись на виявах мовної варіати-
вності через призму ідентичності. Остання поєднує індивідуальні, 
соціокультурні, інституційні, ідеологічні та гендерні характерис-
тики індивіда як мовця залежно від середовища, в якому він перебу-
ває в певний час [2]. 

Тенденція до втручання ідеологій у мову і навпаки особливо яск-
раво прослідковується в останніх соціолінгвістичних розвідках, нада-
ючи фактичне підтвердження розуміння зв’язку ідеології з дискурсом, 
а саме того, як соціальна, расова, гендерна політика змінюється зале-
жно від домінуючого типу дискурсу. Оскільки доведено, що соціальна 
когніція як сукупність процесів, спрямованих на кодування, декоду-
вання, зберігання й обробку інформації про членів соціуму поновлю-
ється, трансформується під час взаємодії членів спільноти. Її учас-
ники, комунікуючи, розвивають і відтворюють наявні ідеології в 
усних та письмових текстах. 

Мультидисциплінарний погляд на формування та поширення 
ідеологій розвивається при взаємодії соціолінгвістики з когнітивною 
та соціальною психологією, соціологією й дискурс-аналізом. Разом 
з дискурс-аналізом соціолінгвістика розглядає лінгвістичні репрезе-
нтації мовних патернів стосовно наявності расистських, екстреміст-
ських, націоналістичних виявів; ієрархічних і стратифікаційних ма-
ркерів, розкриваючи як тексти ЗМІ відтворюють, підтримують або 
суперечать провладним ідеологіям. 

Спільно з когнітивною психологією соціолінгвістика розглядає 
зв’язок між продукуванням та перцепцією мовних висловлень, вра-
ховуючи наявний контекст реципієнта (його лінгвістичні споді-
вання, установки, попередні знання, варіації та діалекти). Відпо-
відно, попередній діалектний досвід має наслідки для мовних 
процесів, обробки мовних форм, і тих процесів, які лежать в основі 
представлення форм [4]. Широко розвивається галузь соціолінгвіс-
тики, спрямована на аналіз локальних виявлень мови, культури та 
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ідентичності у зв’язку з економічними, політичними та глобалізацій-
ними процесами. 

Етнографічний ракурс соціолінгвістики розкриває підґрунтя бі-
лінгвальності та мультилінгвальності з огляду на місцеві общини та 
корпоративний світ, глобалізацію, комерціалізацію та автентич-
ність, підтверджуючи важливість вивчення державної мови поряд з 
аналізом мовних практик етнолінгвістичних меншин. 

Соціолінгвістичні студії зосереджуються також на підходах до ви-
вчення стилю, виражаючись у тому, як індивідуальні стилістичні варі-
ації впливають на конструювання мовної особистості. Засновані на со-
ціальній психології лінгвістичні стилістичні моделі, підкреслюють 
соціальну спрямованість та взаємодію як мотивуючі фактори мовної 
адаптації. Стилістичний підхід у соціолінгвістиці сконцентровується 
на важливості вивчення стилістичних варіацій як інтерактивного та 
контекстуально зумовленого процесу. У цьому руслі соціолінгвісти не 
повинні обмежуватись вивченням лише лінгвістичних рис, але мають 
насамперед аналізувати, як стилістичні ресурси створюють мовне зна-
чення в контексті дискурсних практик. 

Отже, сучасні соціолінгвістичні дослідження мають мультидис-
циплінарну природу, поєднуючи суто філологічні науки, які вивча-
ють мови, з дисциплінами соціологічного циклу, спрямованими на 
аналіз інституційних та соціальних факторів розвитку мови. 
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