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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Важливу роль у поширенні та втіленні інновацій 

відіграють умови, що забезпечують правове становище суб’єктів 

господарювання, які намагаються йти шляхом впровадження 

новітніх технологій. Аналіз класифікації і видів інноваційних 

договорів повинен сприяти визначенню можливих протиріч у 

процесі формування інноваційної моделі розвитку економіки 

України. 

Чинне законодавство України не передбачає спеціальних 

заходів захисту від недобросовісної поведінки суб’єктів 

господарювання в інноваційних правовідносинах. Зазначені 

недоліки створюють певні проблеми для суб’єктів 

господарювання, що володіють і впроваджують інноваційні 

технології, обмежують можливості реалізації та захисту їх 

права. У країнах, що йдуть шляхом інноваційного розвитку 

економіки ці питання врегульовані на рівні законодавчих актів. 

А відтак, певної уваги потребує дослідження класифікації і 

видів інноваційних договорів, як підвалин, на яких базуються 

виникнення прав і обов’язків сторін [4, с.673]. Класифікація має 

теоретико-методологічне значення як інструмент досліджень 

генезису інновацій, а також практичне - для класифікації за 

ознаками інновацій як об’єктів інноваційної діяльності [5, с.35]. 

В науковій літературі зустрічаються класифікації 
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інновацій за багатьма критеріями (деякі фахівці пропонують до 

25 критеріїв для структурування інновацій), вибір яких, як 

правило, залежить від завдань, які ставить перед собою 

науковець. Це призводить до того, що виникає необхідність 

систематизувати самі критерії, що іноді робиться, в результаті 

чого ми зустрічаємося вже не з окремими критеріями, а їх 

системою, як правило, організованою за ступенем важливості з 

погляду науковця [6, с.36]. 

З огляду на зазначене заслуговують на увагу критерії, 

запропоновані М. Хучеком: «Інновації на підприємствах та їх 

впровадження», а саме: (1) оригінальний характер змін: 

оригінальні (творчі) інновації-відкриття та винаходи; 

неоригінальні - копіювання та відтворення оригінальних; (2) 

ступінь складності: незв’язні та зв’язані - результат праці 

колективів, наукових груп, господарських організацій; (3) галузь 

господарства: матеріалізовані та не матеріалізовані; (4) ступінь 

новизни у масштабі: світовому, країни або галузі, підприємства; 

(5) у рамках дії та форм прояву: вже впровадили на 

підприємстві, які впроваджують на підприємстві; (6) соціально-

психологічний критерій залежно від ступеня розуміння та форм 

виникнення інновацій у тих чи інших соціальних сферах; (7) 

сфера використання: технологічні; організаційні; економічні; 

суспільні. Останній критерій, уявляється, є найважливішим, 

оскільки навіть якщо ми розглядаємо інноваційну діяльність на 

окремому підприємстві, то вона повинна аналізуватися 

комплексно, і тільки останній критерій дозволяє це зробити [6, 

с.36]. 

Інноваційні відносини, як і господарські, можуть 

набувати характеру організаційно-майнових - «діагональних 

правовідносин», так як їм притаманні риси як горизонтальних, 

так і вертикальних правовідносин. Це відносини: з приводу 

державного трансферу технологій; інноваційної діяльності 

технопарків як суб’єктів публічного права; діяльності венчурних 

та інноваційних фондів за участю державного капіталу як 

заохочувальних механізмів інноваційної інфраструктури, а 

також інші. З одного боку, ми маємо справу із суб’єктом 
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публічного права (державою або юридичною особою), а з 

другого боку, він стає учасником майнових відносин 

аналогічних тим, що відбуваються у приватній сфері [7, с.99]. 

Визначення, що надаються у Законі України «Про 

інноваційну діяльність» [1], а також наведене вище обумовлює 

доцільність проведення предметно-об’єктивної класифікації за 

наступними критеріями: 1) інноваційні правовідносини в сфері 

науки і техніки (об’єкт знання); 2) у виробничій сфері 

(технології); 3) в інформаційній сфері (інформація); 4) у сфері 

торгівлі та послуг (бренди); 5) у сфері культури, шоу-бізнесу 

(сценарії, ідеї). 

Залежно від форми інноваційної діяльності (в основі 

лежатиме відповідний договір на розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності), слід виділити: 1) відносини 

з горизонтальної передачі об’єктів інновації (горизонтальний 

трансфер); 2) відносини з регулювання державного трансферу 

об’єктів інновацій (вертикальний трансфер) [7, с.102]. 

Класифікація договорів дає змогу учасникам 

господарсько-правових відносин легко виявляти найбільш 

суттєві властивості договору та звертатись у практичній 

діяльності до такого договору, який найбільш відповідає їхнім 

вимогам і поставленим завданням [8, с.594]. 

Здійснення класифікації договорів дає можливість не 

лише виділити риси чи істотні ознаки того чи іншого договору, а 

й визначити його місце в системі відносин, оскільки правильно 

побудована класифікація сприяє систематизації не лише 

накопичених знань, а і забезпечує належне використання 

термінів, усуває неоднозначність правозастосування, а інколи і 

суперечливість [9, с.321]. 

Якщо укладений договір опосередковує два або більше 

різнорідних відносин та об’єднує умови, об’єктивно необхідні 

для формування зобов’язань різних типів, він стає змішаним 

договором. 

У межах одного типу договору можуть існувати різні 

види договорів. Визначити вид договору - означає виділити в 

межах одного договірного типу такі договори, які одночасно із 
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загальними рисами, притаманними даному типу, містять 

специфічні особливості, що характеризують суб’єктів 

договірних правовідносин, предмет договору, підстави 

виникнення, зміст договірних правовідносин тощо. Вид 

договору - це основа системи договорів. У межах окремих видів 

господарсько-правових договорів можуть розрізнятись 

договори, які містять у собі такі особливості, які надають 

можливість виділити в межах одного виду договорів низку 

підвидів (різновидів) господарсько-правових договорів [10, 

с.112]. 

Договори можна поділяти на: визначені і законодавчо не 

врегульовані - регулюються виключно домовленістю сторін із 

додержанням загальних засад законодавства, а від рівня 

урегульованості на поіменовані та непоіменовані. Пойменовані є 

договори які сформульовані законодавством і у разі виникнення 

спору суд може звернутися до закону з метою встановлення 

відповідності і несуперечності їх змісту вимогам законодавства. 

Відтак, поіменовані договори у національному праві за рівнем їх 

визначеності можуть бути поділені на ті, що 1) закріплені ГК 

України та іншими кодифікованими актами законодавства; 2) 

закріплені поточними законами; 3) закріплені підзаконними 

актами. Непоіменовані договори - це така група договорів, що 

не отримали свого нормативно-правового врегулювання та не 

передбачені актами законодавства, а є результатом 

волевиявленням їх сторін. У деяких випадках, залежно від 

характеру суспільних відносин, юридична природа таких 

договорів може бути неоднозначною [11, с.132]. 

Найбільше значення для класифікації має дихотомія, яка 

заснована на одній із трьох підстав: розподіл зобов’язань між 

сторонами, наявність зустрічного задоволення, момент 

виникнення договору. Використання зазначених підстав дає 

змогу виділити: односторонні та двосторонні, оплатні та 

безоплатні, реальні і консенсуальні. 

Щодо договорів у сфері інноваційної діяльності зазвичай 

всі договори є двосторонньозобов’язальними, оплатними та 

консенсуальними [10, с.113]. 
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Окремої уваги, в контексті класифікації інноваційних 

договорів заслуговує визначення таких важливих складових як 

трансфер технології та ноу-хау. Трансфер технології - це 

передача технології, що оформляється шляхом укладення між 

фізичними та/або юридичними особами двостороннього або 

багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються 

або припиняються майнові права та обов’язки щодо технології 

та/або її складових. Договір про трансфер технології - договір, 

укладений у письмовій формі між особами, яким належать 

та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на 

технологію або її складові [3]. 

Ноу-хау - це технічна, організаційна або комерційна 

інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням 

технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи 

легкодоступною на день укладення договору про трансфер 

технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для 

виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання 

послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб 

можливо було перевірити її відповідність критеріям 

загальновідомості та істотності [3]. 

До правочинів у сфері передачі технологій належать: 1) 

передача, продаж або надання на основі ліцензій усіх форм 

промислової власності, за винятком товарних знаків, знаків 

обслуговування та комерційних найменувань, у тих випадках, 

коли вони не є частиною правочинів щодо передачі технології; 

2) надання ноу-хау і технічного досвіду; 3) передача 

технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та 

функціонування підприємства та обладнання, а також виконання 

проектів «під ключ»; 4) надання технологічних знань, 

необхідних для набуття, монтажу та використання машин, 

обладнання, проміжних товарів та/або сировини, набутих 

шляхом закупівлі, оренди або яким-небудь іншим способом; 5) 

передача технічного змісту правочинів щодо промислового або 

технічного співробітництва [12, с.77]. 

Крім того, до договорів у сфері інтелектуальної власності 

належать також договори на виконання науково-дослідних, 
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дослідно-конструкторських і технологічних робіт та договір 

комерційної концесії (франчайзинг), хоча зазначені договори і 

виділені у окремі глави (гл.16 ГК України) [2]. 

На підставі зазначеного, а також враховуючи існуючий 

міжнародний досвід, П.С. Матвєєв пропонує наступну 

класифікацію договорів у сфері інноваційної діяльності, залежно 

від правових наслідків, досягнення яких прагнуть учасники 

відносин: 

(1) договори що направлені на створення інноваційних 

об’єктів інтелектуальної власності (замовлення і використання 

об’єкта права інтелектуальної власності, виконання науково-

дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт); 

(2) договори що направлені на надання прав на 

використання об’єктів інтелектуальної власності (ліцензійні, 

комерційної концесії (франчайзингу)); 

(3) договори що направлені на передання (відчуження) 

майнових прав (передання (відчуження) майнових прав 

інтелектуальної власності, розподіл майнових прав 

інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності); 

(4) договори що направлені на забезпечення виконання 

основного договору ( застави майнових прав інтелектуальної 

власності); 

(5) договори що направлені на управління майновими 

правами у сфері інтелектуальної власності (колективне 

управління майновими правами суб’єктів авторського права і 

суміжних прав; між організацією колективного управління та 

особою, яка використовує об’єкти авторського права і суміжних 

прав; про виплату відрахувань виробниками та імпортерами 

обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у 

домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і 

виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах) [4, с.678]. 

Висновок 

Уявляється можливим визначити систему договорів щодо 

взаємодії в наступному вигляді: 

перший рівень - координаційний договір, основне 

функціональне призначення якого полягає у забезпеченні в 
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подальшому нормальних відносин між організаціями; його слід 

розглядати як юридично значиму підставу для укладення 

основних договорів; 

другий рівень - договори щодо забезпечення науково-

технічного розвитку з обов’язковим включенням в загальний 

процес договірного регулювання кінцевої стадії інноваційного 

циклу - використання інновацій: про проведення дослідницьких 

робіт; про розробку і запровадження нового виробу, нової 

технології; про забезпечення реалізації і застосування 

результатів досліджень і розробок; про можливість повторної 

реалізації результатів досліджень і розробок; 

третій рівень - договори, підставою укладення яких є 

забезпечувальні зобов’язання: на проведення науково-технічної 

експертизи, інформаційно-розрахункових робіт, на 

інформаційне обслуговування; на проведення патентно-

ліцензійних робіт та ін. 
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Після проголошення України незалежною, одразу 

постало питання щодо ліквідації радянської системи органів 

державної безпеки в республіці і створенні нових державних 

інститутів, покликанням яких є захист суверенітету держави і 

вирішення інших завдань в галузі національної безпеки. Одним 

із перших кроків на цьому шляху стало створення комісії з 

розробки концепції органів державної безпеки України. З 

урахуванням своїх розробок і роботи Комісії Президії Верховної 

Ради по реорганізації органів державної безпеки 20 вересня 1991 

Верховна Рада прийняла Постанову «Про створення Служби 

національної безпеки України». «На початковому етапі 

розбудови цього органу було призначено керівництво Служби та 

її основних структурних підрозділів. Протягом вересня 1991 р. – 

лютого 1992 р. було розроблено й затверджено штати 

підрозділів центрального апарату Служби, СНБ Кримської 

АРСР, регіональних органів, органів військової контррозвідки та 

Інституту підготовки кадрів СНБ України. Далі розпочалося 

комплектування їх особового складу, який прийняв присягу на 

вірність Українському народу. Діяльність особового складу СНБ 

України спрямовувалась на вирішення найважливіших питань 

державної безпеки й інформаційно-аналітичного забезпечення 

керівництва країни. 25 березня 1992 р. Верховна Рада України 

ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і подальша 

розбудова цієї служби відбувалась на достатньо чіткому 

правовому підґрунті».[1] 

Діяльність СБУ спрямована на протидії внутрішнього або 

зовнішнього характеру, тому, у зв’язку цим, орган має такі 

функції: 
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1) забезпечення державної таємниці; 

2) здійснення розвідувальної та контррозвідувальної 

діяльності; 

3) боротьба з нелегальною міграцією; 

4) захист законних інтересів держави та прав громадян від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 

служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб; 

5) боротьба з іншими протиправними діями, що 

безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам 

України; 

6) боротьба з корупцією й організованою злочинністю; 

7) боротьба зі злочинами проти миру та безпеки людства; 

8) боротьба з тероризмом; 

9) забезпечення особистої безпеки; 

10) забезпечення внутрішньої й зовнішньої безпеки держави; 

11) боротьба із розвідувально-підривною діяльністю 

іноземних держав; 

12) захист державного суверенітету, конституційного ладу, 

територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й 

оборонного потенціалу України; 

13) забезпечення режиму воєнного та надзвичайного станів. 

Служба безпеки України має конкретні завдання 

затверджені в законодавстві з метою захисту суверенітету 

держави, конституційного ладу, територіальної цілісності, 

економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу 

України, законних інтересів держави та прав громадян на 

розвідку.  

До завдань Служби безпеки України також входить 

запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів 

проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної діяльності у сфері управління і 

економіки, а також інших протиправних дій, які безпосередньо 

створюють загрозу проблема загрози життєво важливим 

інтересам України.  

Основними політико-правовими принципами Служби 

безпеки України є основи: законності; повагу прав і гідності 
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особистості; неупередженість і відповідальність перед 

українським народом. Принципи оперативної та службової 

діяльності СБУ включають принципи поєднання 

єдиноначальності та колегіальності; конспірація та гласність. 

Діяльність СБУ здійснюється на основі поваги прав і свобод 

людини. Органи і співробітники Служби безпеки України 

повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне 

ставлення, не допускати розголошення інформації про особисте 

життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та 

розкриття державних злочинів можуть бути тимчасово обмежені 

права і свободи особистості в порядку і в межах, визначених 

Конституцією і законами України. Незаконне обмеження 

законних прав та свобод людини є неприпустимим і тягне за 

собою відповідальність згідно із законом.  

Орган СБУ зобов'язаний у разі порушення його 

співробітниками прав і свобод людини під час виконання 

службових обов'язків вжити заходів до поновлення цих прав і 

свобод, відшкодувати моральні та матеріальні збитки та 

притягнути винних до відповідальності. Служба безпеки 

України на вимогу громадян України протягом одного місяця 

зобов'язана дати їм письмові пояснення про обмеження їх прав 

чи свобод. Ці люди мають право оскаржити до суду незаконні 

дії співробітників і органів Служби безпеки України.[2] 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна сказати, 

що СБУ – це державний орган, який забезпечує безпеку 

держави. Як і всі інші органи, має свої завдання та функції 

спрямовані на протидію загрози внутрішнього або зовнішнього 

характеру.  
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ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ В УКРАЇНІ: НОВА СПРОБА 

 

Важливе питання, яке регулярно порушується в державі – 

це втеча капіталу. За різними оцінками, за останні десять років 

за межі України вивезено від 50 до 100 мільярдів доларів США, 

більшість з яких розміщено в офшорах. Ефективність податкової 

амністії багато в чому залежить від рівня довіри до уряду. 

Найуспішніші приклади в світі – це амністія, запроваджена 

новою владою, яка змінила стару владу і перебуває на хвилі 

людської підтримки після виборів [1, с. 403-404]. 

З 17.01.2015 року в Україні вже мала місце податкова 

амністія, у вигляді так званого «податкового компромісу», який 

було запроваджено Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення 

податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та 

податку на додану вартість у разі застосування податкового 

компромісу» від 25.12.2014 року за № 63-VIII [2]. 

За досягненням податкового компромісу в органи 

фіскальної служби звернулися 8 174 платника податків, а 

скористалися таким компромісом 6 152 платника податків; за 

результатами податкового компромісу до державного бюджету 

надійшло 793,9 млн. грн. 

Аналітики відзначають незадовільність результатів 

податкового компромісу і вказують, що кількість платників 

податків, що взяла участь у податковому компромісі, мізерна, 

оскільки натепер в Україні зареєстровано 1 465 558 юридичних 

осіб, які є основними платниками податку на прибуток та 

додану вартість. Отже, у відсотковому співвідношенні в 
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податковому компромісі взяло участь лише 0,5 % платників 

податків.  

Що ж стосується суми надходжень від реалізації 

податкового компромісу, то вони не лише не досягли показника, 

який визначався за оцінками підрахувань неузгоджених сум 

податкових зобов’язань з податку на прибуток та податок на 

додану вартість, визначені у податкових повідомленнях-

рішеннях, стосовно яких триває процедура судового оскарження 

(суми не сплачених податків на прибуток та додану вартість за 

підрахунками Державної фіскальної служби України досягли 

майже 200 млрд. грн., а отже за результатами податкового 

компромісу до бюджету мало надійти близько 10 млрд. грн.), 

але й не задовольнив очікувань Державної фіскальної служби 

України, за прогнозами якої до бюджету мало надійти близько 3 

млрд. грн. Тобто за результатами податкового компромісу до 

Державного бюджету України надійшло лише 2,6 % очікуваних 

сум надходжень від реалізації податкового компромісу [3, с. 

169-170]. 

Для детінізації економіки, створення передумов для 

подальшої імплементації в Україні Плану протидії розмиванню 

бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування 

(Плану дій BEPS), який був розроблений Організацією 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для боротьби 

з розмиванням бази оподаткування і переміщенням прибутків за 

кордон, а також заходів з лібералізації валютного регулювання 

[4] з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року в нашій країні 

знову запроваджується податкова амністія на підставі Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів 

та підвищення податкової культури громадян шляхом 

запровадження одноразового (спеціального) добровільного 

декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 

одноразового збору до бюджету» від 15.06.2021 № 1539-IX (далі 

– Закон № 1539-IX)[5]. 

Відповідно до Закону № 1539-IX: «Одноразове 

(спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок 
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добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 

цього підрозділу, належних їй активів, розміщених на території 

України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи 

були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок 

доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) 

оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені 

не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог 

законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення 

податкового та валютного законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 

січня 2021 року» [5]. 

Але необхідно відмежувати податкову амністію від 

протилежних понять, зокрема «цивільної конфіскації» та 

«незаконного збагачення».  

По-перше, «цивільна конфіскація» як окремий інститут 

цивільного процесуального законодавства, що знаходить своє 

втілення у цивільному позові про визнання необґрунтованими 

активів та стягнення їх у державний бюджет за умови, якщо 

«судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи 

або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких 

поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті 

за рахунок законних доходів» (ст. 291 Цивільного 

процесуального кодексу України)[6].  

По-друге, «незаконне збагачення», зміст якого 

розкривається в ст.  368
-5

 Кримінального кодексу України, а 

саме: як «набуття особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, активів, 

вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її 

законні доходи» [7].  

Потрібно закцентувати увагу на тому, що податкова 

амністія не розповсюджується на «цивільну конфіскацію» та 

«незаконне збагачення» і не повинна стати лазівкою для 
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уникнення відповідальності за даними статтями, оскільки 

застережними положеннями підпункті в) пункту 5 Закону № 

1539-IX передбачається, що об’єктами декларування «не можуть 

бути активи фізичної особи або юридичної особи, які належать 

декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у 

вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. ст. 209, 258-5 і 306, ч.ч.1,2 ст. 368-3, ч.ч.1,2 ст. 

368-4, ст.ст. 368, 368-5, 369 і 369-2 Кримінального кодексу 

України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в 

порядку, встановленому главою 12 розділу III Цивільного 

процесуального кодексу України» [5]. 

Також потрібно звернути увагу на положення, що 

міститься в п. 19 вищезгаданого Закону щодо державних 

гарантій та звільнення від відповідальності, оскільки на них 

також «не поширюються на активи фізичної або юридичної 

особи, набуття яких містить ознаки кримінального 

правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального 

кодексу України, та/або які підлягають стягненню як 

необґрунтовані в порядку, встановленому главою 12 розділу III 

Цивільного процесуального кодексу України» [5]. 

Судячи з цього визначення можна задати логічне 

питання, а чи не буде така «детінізація» способом певної групи 

людей уникнути відповідальності від несплати податків та 

«узаконювання» неправомірних доходів за певний відсоток від 

своїх доходів? 

Тільки при дотриманні певних специфічних стандартів та 

вимог податкова амністія може мати позитивний вплив: 

– закон повинен чітко передбачити механізм податкової 

амністії, щоб гарантувати, що він не несе прямої 

відповідальності за податкові порушення та несплату; 

– амністія має ґрунтуватися на реалізації суспільної 

гармонії та взаєморозуміння між державою та платниками 

податків; 

– амністію не слід дискримінувати, тобто вона повинна 

визначати рівні інтереси та переваги всіх платників податків, 
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щоб уникнути негативних наслідків, тобто ті, хто незадоволений 

процесом амністії, збільшать обсяг тіньового капіталу; 

– платники податків не повинні бути впевнені у 

можливості подальшого списання боргів та подальшого 

ухилення від сплати податків, і не матимуть на них істотного 

негативного впливу [8, с. 29]. 

Отже, податкова амністія як процес легалізації не 

задекларованих доходів населення країни, є стимулом до 

виведення капіталів із тіні та має сприяти наповненню бюджету 

країни, але як і будь-яка із новел законодавства зможе 

ефективно запрацювати в Україні тільки при дотримання 

специфічних стандартів. 
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ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ЯК МЕТОД 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ 
 

Cлід почати з того, що таке питання як заохочення за 

успіхи в роботі досліджувало багато вітчизняних вчених: Ю.І. 

Палкін, Т.В. Колєснік, М.О. Кабаченко, Н.Б. Болотіна, С.В. 

Венедіктов. Виходячи з того, що трудове законодавство тоді ще 

на стадії реформування, а слідом і створення нового Tрудового 

кодексу України спонукало все це до забезпечення заходів 

заохочення, які передбачені за зразкове виконання трудових 

обов’язків праці, що є не менш головним проявом посилення 

ролі цього способу регулювання ефективної трудової діяльності. 

У ст. 140 Кодексу законів про працю України (далі-

КЗпП) сказано, що трудова дисципліна на підприємствах, в 

установах, організаціях забезпечується створенням необхідних 

організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, 

методами переконання, виховання, а також заохоченням за 

сумлінну працю [1]. Отже, заохочення являється важливим 

елементом у трудовому законодавстві. 

Заохочення за успіхи в роботі - публічне визнання 

досягнень, нагородження, шанобливе ставлення, як окремим 

працівникам, так і трудовим колективам у зв'язку із здобутками, 

що досягнені ними в роботі.  

Mатеріальне, моральне та змішане стимулювання 

представляють собою види заохочення.З цього приводу 

доречними є думки К.Н. Гусова та В.М. Толкунова, вони 
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підкреслили, що підтримання та зміцнення трудової дисципліни 

має здійснюватись не виключно шляхом переконання та 

виховання, а й через моральні та матеріальні стимулювання, 

оскільки вони спрямовані на порядок та організацію кожного 

підприємства, установи та організації [2, с. 286]. Oтже, моральні, 

матеріальні та змішані способи стимулювання це дієві заходи 

заохочення працівників до виконання своїх трудових обов’язків 

на високому рівні. Cтимулювання на думку Ю.М. Cтарілова 

являється впливом суб’єктів на інтереси та поведінку 

працівника, що в свою чергу впливає на результати трудової 

діяльності [3, с. 418]. 

У  С.С. Каринського існує  думка, що, держава має 

можливість в необхідних випадках та відповідних межах 

об’єктивно визначити трудові заслуги окремих працівників і 

заохочувати їх подальші результати в праці, але якщо 

встановить ті або інші форми та види заохочень, а також 

забезпечить їх правильне застосування [4, с. 10]. 

Cистема заходів заохочення працівників відіграє важливу 

роль у забезпеченні порядку праці,але виходячи з чинного 

законодавства слід зробити акцент на тому, що правове 

забезпечення в теперішніх умовах перебуває не на належному 

рівні, тому потрібно більш детально розглядати це питання аби 

досягнути покращення цього питання. Cьогодні необхідна 

масштабна робота, пов’язана з ліквідацією прогалин у 

нормативно-правовому регулюванні трудових відносин, що, у 

свою чергу, можливо лише за умови вироблення відповідного 

методологічно-теоретичного підґрунтя, у тому числі і для 

активного заохочення праці. 

Якщо звернутися до КЗпП, питання стимулювання 

працівників віднесяться до сфери локального нормативно-

правового регулювання [1]. Cистема стимулювання праці: види 

заохочень, підстави та порядок їх застосування, а також 

показники результату, відповідно до яких працівник має право 

на той або інший вид заохочення – містяться саме в  локальних 

нормах. У ст. 143 КЗпП встановлений такий вид заохочення, як 

за успіхи в роботі, він  може застосовуватися до працівників за 
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гарне та зразкове виконання своїх обов’язків. До цієї групи Н.М. 

Хуторян відносить заходи заохочення морального та 

матеріального характеру, що встановлюються на підприємстві 

правилами внутрішнього трудового розпорядку. Як приклад це 

оголошення подяки, нагородження цінним подарунком, видача 

премій тощо [5, с. 464]. 

Cлід також згадати ст. 146 КЗпП, де сказано, що заходи 

заохочення можуть встановлюватися за особливі трудові 

заслуги. Tакі заходи заохочення застосовуються до працівників 

шляхом подання до вищих органів про заохочення, про 

нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, 

нагрудними знаками, про присвоєння почесного звання тощо. 

Наприклад, Законом України «Про державні нагороди» № 1549-

III від 16 березня 2000 року (ст. 3) існують такі види державних 

нагород: 1) звання Героя України з врученням ордену Держави 

за видатне трудове досягнення; 2) орден; 3) медаль; 4) почесне 

звання України; Державна премія України; 5) президентська 

відзнака [6]. 

Останнім часом крім нормативного регулювання 

заохочень за результативну працю, застосовується і договірне 

регулювання. При укладенні контракту чи трудового договору, 

сторони, зазвичай, передбачають додаткові заходи заохочення, 

крім тих заходів, які передбачені законодавством або 

локальними нормативними актами. Отже ,сторони укладаючи 

трудовий договір обговорюють способи стимулювання 

працівника в праці, але не тільки ті які передбачені 

законодавством, а й додаткові - це можуть бути і разові 

винагороди, і премії, і оплата проїзду під час відпустки тощо. 

Також  як заохочення визначаються пільги і переваги для 

працівників, які сумлінно виконують трудові обов’язки. Для 

окремих категорій працівників заходи заохочення визначаються 

спеціальними законами. 

У нерозривній єдності існують та функціонують 

матеріальні та моральні способи заохочення, вони  доповнюють 

та взаємозбагачуюють один одного. С.О. Іванов говорить про те, 

що розвиток будь-якої однієї групи стимулів матеріальних чи 
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моральних окремо один від одного - є не ефективним для 

суспільства [7, с. 195]. Отже, підкреслюючи важливе значення 

матеріальних стимулів до праці, ні в якому разі не можна 

применшувати значення моральних стимулів. 

Hа думку вчених, основними способами регулювання 

високої трудової активності працівника є створення 

сприятливих умов праці, нормального психологічного клімату, 

переконання, в приклад, моральне і матеріальне стимулювання. 

Зрозумілим є те,що під час прийняття правил внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства трудовий колектив має 

право визначати будь-які способи, що можуть бути застосовані 

роботодавцем за совісне виконання трудових обов’язків. Ці 

заходи стимулювання можуть бути як моральними (оголошення 

подяки, нагородження грамотою, занесення до книги пошани), 

так і матеріальними (нагородження цінним подарунком, видача 

грошової премії).Чинний КЗпП, на жаль, не дає списку 

заохочень, які може застосувати роботодавець до старанних 

працюючих осіб. В КЗпП лише вказано, що працівників можна 

заохочувати в будь-яких формах, які закріплені у 

затверджуваних трудовими колективами правилах внутрішнього 

трудового розпорядку.  

Bраховуючи те, що немає єдиної норми, яка б містила 

перелік видів заохочення, на основі яких у локальних 

нормативно-правових актах будувалась би система заходів 

заохочення в кожному конкретному випадку, вчені-правники 

вважають за доцільне проект Трудового кодексу України 

доповнити статтею такого змісту: «Основними заходами 

заохочення є: 1) оголошення подяки; 2) нагородження 

грамотою; 3) занесення до Книги пошани 4) розміщення фото на 

Дошці пошани; 5) зняття дисциплінарного стягнення 6) виплата 

премії; 7) нагородження цінним подарунком. Цей перелік може 

розширюватися і конкретизуватися в локальних нормативних 

актах, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок». 

Oтже, враховуючи вищевикладене, приходиом до 

висновку, що, така  проблема, як стимулювання або заохочення 

працівників до ефективної праці займала і на сьогоднішній день 
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займає важливе місце у трудовому праві. Проте, роботодавцям 

слід пам’ятати, що саме за допомогою способів  морального та 

матеріального заохочення підвищується ефективність праці 

працівника та покращується результат підприємства, установи 

або організації в цілому. Bзагалі зрозуміло, що засоби 

стимулювання вважаються не менш важливими, а головне 

дієвими показниками підвищення трудової активності 

працівників, але варто зазначити, що застосування заохочення є 

правом, а не обов’язком роботодавця, бо саме власник вирішує 

питання про застосування та види заохочень до найманих 

працівників. Oтже, проаналізувавши все сказане можна сказати, 

що заходи або способи  заохочення працівників виконують дві 

важливі місії: перша це те, що вони є фактором підвищення 

професійної та ефективної діяльності працівників, а друга, - є 

важливим чинником зміцнення трудової дисципліни. 
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ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Коли йдеться про джерела права, слід мати на увазі не 

акти, а відносини, що породжують ті чи інші правила поведінки, 

за якими визнають юридичну обов'язковість. Правильніше було 

б вживати термін не «джерела міжнародного права», а «джерела, 

на основі яких у міжнародному праві виконують зобов'язання». 

Саме таке розуміння передбачає ст. 38 Статуту Міжнародного 

Суду ООН — єдиного міжнародно-правового документа, що 

звертається до питання про джерела. 

Згідно зі ст. 38 Статуту Міжнародного Суду «Суд… 

застосовує: а) міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, 

що встановлюють правила, безперечно визнані державами, які є 

сторонами спору; б) міжнародний звичай як доказ загальної 

практики, визнаної в якості правової норми; в) загальні 

принципи права, визнані цивілізованими націями; г) із 

застереженням, вказаним у ст. 59, судові рішення та доктрини 

найкваліфікованіших фахівців із міжнародного публічного 

права різних націй у якості допоміжного засобу для визначення 

правових норм». 

Джерела міжнародного права: 

1. Міжнародні договори (правові і контрактні). 

2. Міжнародно-правовий звичай. 

3. Загальні принципи права, які визнаються 

цивілізованими націями. 

Поняття загальних принципів права з'явилося в 

арбітражній практиці XIX ст., а потім і в Статуті Постійної 



 29 

палати міжнародного правосуддя. Після деяких сумнівів ця 

норма була включена до Статуту Міжнародного Суду.  

До загальних принципів права можна віднести принцип 

свідомості, принцип незловживання правом, принцип, який 

встановлює, що рівний над рівним не може мати влади, 

принцип, згідно з яким не можна бути суддею у власній справі, 

та інше. Деякі із загальних принципів права набули із часом 

значення основних принципів — наприклад, принцип 

дотримання договорів.  

4. Судові рішення. 

5. Доктрина. 

Можливе звернення до праць тих юристів, які справили 

на міжнародне право формуючий вплив чи є авторитетними 

свідками певних етапів його розвитку. Серед таких юристів слід 

назвати Г. Гроція, Ф. Суареса, К. Блюнчлі, Л. Оппенгейма, А. 

Фердросса, Ф. Мартенса, Л. Камаровського та деяких інших. 

6. «М'яке» міжнародне право. 

Поняття «м'якого» права з'явилося в міжнародному праві 

в останні 20—30 років.   

Щоб встановити, чи належить документ до міжнародних 

договорів, потрібно проаналізувати його форму, структуру, 

співвідношення частин, формулювання. Про відсутність наміру 

укласти договір можуть свідчити відсутність у документі 

преамбули, заключних положень із вказівкою на автентичність 

текстів, норми про реєстрацію документу в Секретаріаті ООН, 

положень про строк дії, порядок припинення тощо. Про 

небажання суб'єктів встановлювати для себе чіткі права й 

обов'язки свідчать загальні неконкретні фрази, положення, котрі 

передбачають можливість розсуду сторін, мають характер 

намірів та інше. 

Поняття «м'якого» права знаходить визнання в теорії, 

його широко використовують у практиці міжнародних відносин. 

До актів «м'якого» права відносяться, зокрема, Заключний акт 

Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р. та всі 

подальші підсумкові документи РБСЄ/ ОБСЄ, Рамочний 

Документ «Партнерство заради миру» (до участі в Рамочному 
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Документі згідно з рішенням глав держав та урядів країн — 

членів НАТО від 10 лютого 1994 р. були запрошені держави 

Східної Європи. Для держав, що підписали документ, це не 

тягне жодних форм участі в НАТО. У той же час Документ має 

велике політичне значення як такий, що підтверджує намір 

НАТО розширюватися на Схід. Саме це визначило будову 

документа та його оцінку як акта «м'якого» права), Хартія про 

особливе партнерство між Україною та Організацією 

Північноатлантичного договору Хартія була підписана 

Президентом України 9 липня 1997 р. з метою закріпити 

політичні відносини між Україною та НАТО. 

7. Односторонні акти держав: 

1) визнання — зобов'язання розглядати об'єкт, що ви-

знається як такий, що відповідає міжнародному праву 

(міжнародно-правове визнання держав, урядів, рухів, кордонів, 

історичних заток, боргів, факту правопорушення й ін.); 

2) обіцянка — зобов'язання чинити в подальшому інакше, 

ніж це мало місце раніше. Обіцянка можлива у вигляді заяви про 

приєднання до договору, його ратифікації, у вигляді внесення 

застережень, односторонньої відмови від виконання договору 

(денонсації, анулювання). Обіцянка може бути пов'язана також 

із зобов'язанням змінити свій правовий статус, наприклад у разі 

заяви про постійний нейтралітет (Акт про нейтралітет Австрії 

від 28 жовтня 1955р.); 

3) відмова — акт, на підставі якого суб'єкт (зазвичай дер-

жава) відмовляється від своїх прав і претензій. Відмова можлива 

або у вигляді передачі права іншому, або у вигляді відречення 

від права взагалі. Прикладом відмови першого роду може 

служити відмова СРСР від репараційних претензій до Японії та 

Німеччини; 

4) протест — акт, за допомогою якого суб'єкт констатує 

порушення права та вимагає виправлення ситуації, компенсації 

шкоди. Протест може бути пов'язаний із порушенням прав як 

суб'єкта, що заявляє протест, так і інших суб'єктів або з 

порушенням норм міжнародного права загалом. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З 

НАВЧАННЯМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Як зазначає ст. 45 Конституції України, кожен працівник 

має право на відпочинок [1]. Це забезпечується наданням 

вихідних (двох днів на тиждень, коли працівник може 

відпочивати та не виконувати трудові обов’язки) чи відпустки 

(певний термін, коли працівник звільнений від виконання своїх 

трудових обов’язків). Відпустки поділяються на основну, 

додаткові та соціальні. Однією із додаткових відпусток є 

відпустка у зв’язку з навчанням.  

Додаткова оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням 

надається протягом навчального року незалежно від строку 

безперервної роботи на цьому підприємстві. Навчальний заклад 

встановлює тривалість такої відпустки, тому роботодавець 

повинен надати її працівнику саме в той час, котрий визначений 

навчальним закладом. Виробнича необхідність не може бути 

підставою для ненадання навчальної відпустки, адже ст. 202 

Кодексу законів про працю України зазначає, що для 

працівників, які навчаються у навчальних закладах без відриву 

від виробництва чи проходять виробниче навчання, 

роботодавець повинен створювати необхідні умови, щоб 

працівник міг поєднувати навчання з роботою [2]. 

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням та щорічна 

основна відпустка надаються незалежно одна від одної. 

Навчальну відпустку не можна ділити на частини, переносити на 

інший період, продовжувати на святкові чи неробочі дні. За 

невикористання днів такої відпустки грошова компенсація не 

виплачується.  
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Серед додаткових відпусток у зв’язку з навчанням можна 

виділити такі:  

1) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у середніх 

навчальних закладах; 

2) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у 

професійно-технічних навчальних закладах; 

3) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих 

навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної 

освіти та аспірантурі; 

4) додаткова відпустка у зв’язку з профспілковим 

навчанням; 

5) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням без 

збереження заробітної плати [2, 3].  

Працівники, що здобувають загальну середню освіту в 

загальноосвітніх вечірніх школах, класах чи групах з різними 

формами навчання, можуть отримати додаткову оплачувану 

відпустку. Тривалість відпустки залежить від різновиду іспитів, 

що складають працівники: 10 календарних днів надаються на 

період складання випускних іспитів в основній школі, 23 

календарних дні – на період складання випускних іспитів у 

старшій школі, від 4 до 6 календарних днів –  перевідних іспитів 

в основній та старшій школах. Додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю 21 та 28 календарних днів надається працівникам, 

що складають іспити екстерном [2]. 

Особи, які одночасно працюють та успішно навчаються 

на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних 

закладів, для підготовки та складання іспитів можуть отримати 

додаткову оплачувану відпустку, тривалість якої 35 календарних 

днів [2]. 

Заробітна плата не зберігається у випадку, коли відпустка 

(тривалість – 15 календарних днів) надається працівникам, що 

допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади. При 

цьому час, необхідний для проїзду до місцезнаходження 

навчального закладу та назад не ураховується [2]. 

Тривалість відпустки для працівників, що навчаються у 

вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами 
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навчання, залежить від курсу навчання, рівня акредитації 

навчального закладу та форми навчання. Так, на першому та 

другому курсах відпустка може тривати: 

1) 10 календарних днів – перший і другий рівні 

акредитації, вечірня форма навчання; 

2) 20 календарних днів – третій і четвертий рівні 

акредитації, вечірня форма навчання; 

3) 30 календарних днів – будь-який рівень акредитації, 

заочна форма навчання. 

На третьому та подальших курсах навчання відпустка 

триває: 

1) 20 календарних днів – перший і другий рівні 

акредитації, вечірня форма навчання; 

2) 30 календарних днів – третій і четвертий рівні 

акредитації, вечірня форма навчання; 

3) 40 календарних днів – будь-який рівень акредитації, 

заочна форма навчання. 

Для складання іспитів у вищому навчальному закладі 

незалежно від рівня акредитації надається відпустка тривалістю 

30 календарних днів. Студентам, яким потрібно підготувати та 

захистити дипломний проект чи роботу, надається відпустка 

тривалістю: 2 місяці (перший і другий рівень акредитації) і 4 

місяці (третій і четвертий рівень акредитації) [2]. 

Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 

календарних днів надається тим особам, що одночасно 

працюють і навчаються в аспірантурі та успішно виконують 

індивідуальний план підготовки [2]. 

За ст. 15
1
 ЗУ «Про відпустки» додаткова оплачувана 

відпустка тривалістю до 6 календарних днів надається на час 

профспілкового навчання працівникам, що обрані до складу 

виборних профспілкових органів підприємства, установи чи 

організації [3]. 

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням оплачується, 

тобто за основним місцем роботи працівника зберігається 

середня заробітна плата, окрім випадків, встановлених законом 

[2]. 
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Таким чином, законодавство України чітко врегульовує 

надання та оплату додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, 

їх різновиди та тривалість.  
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ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ ВІДМОВИ У ВІДКРИТТІ 

ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ТА ЇХ 

НАСЛІДКИ 

 

Конституційними засадами звернення до суду та 

зворотних процесуальних дій суду на письмові заяви учасників 

справи є положення ст. 40 Основного Закону України щодо: 

права всіх направляти письмові (індивідуальні чи колективні) 

звернення або особисто звертатися до суду як органу державної 

влади; зобов'язань посадових осіб та їх органів «розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений 

законом строк» [1].  

З 15 грудня 2017 року в Цивільному процесуальному 

кодексі України (далі – ЦПК України, Кодекс) законодавчо по-

іншому врегульовані питання альтернативної реакції суду на 

пред’явлений позов, зокрема підстави, строки та наслідки 

відмови у відкритті провадження у справі та дуже схожої, але 

іншої суміжної дії при розгляді справи по суті – закриття 

провадження у справі як ускладнення цивільного судочинства. 

Перш за все, у попередній редакції Цивільного 

процесуального кодексу (далі – ЦПК) до 15.12.2017 року взагалі 

не існувало статті з назвою «відмова у відкритті провадження у 

справі», але в статті 122 ЦПК з назвою  «відкриття провадження 

у справі» [2], були виписані різні процедурні аспекти цих двох 

протилежних взаємовиключних за змістом процесуальних дій. 

Позитивним законодавчим нововведенням є 

виокремлення в спеціальну статтю 186 ЦПК України 

процедурних моментів відмови у відкритті провадження у 

цивільній справі. Зробивши порівняльний аналіз змінених 

положень цивільного процесуального законодавства щодо 
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відмови у відкритті провадження у справі, можна констатувати 

наступні її підстави:  

по-перше, заява не підлягає розгляду в порядку цивільного 

судочинства (п. 1 ч. 1 ст. 186 ЦПК України) [3]. Проте, 

невживання словосполучення «в судах» лише на перший погляд 

є неважливим, оскільки з урахуванням новел 2017 року Глава 2 

Розділу I Кодексу з назвою «Цивільна юрисдикція» докорінно 

змінена й під кутом §1 «Предметна та суб’єктна юрисдикція» та 

§2 «Інстанційна юрисдикція» цивільними юрисдикційними 

органами можуть бути не лише загальні (ст.ст. 19, 23, 24, 25) й 

третейські (ст. 21) суди, але й нововведений іноземний суд як 

суд іноземної держави (ст. 22), проблемність яких вже була 

прокоментована автором[4]; 

по-друге, є таке, що набрало законної сили, рішення чи 

ухвала суду про закриття провадження у справі між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав та доповнена положеннями: «є судовий наказ, що 

набрав законної сили, за тими самими вимогами» (п. 2 ч. 1 ст. 

186 ЦПК України) [3], що узгоджується з нововведеннями 2017 

року, оскільки принципово законодавчо змінено підхід до 

можливості звернення з вимогами наказного провадження за 

вибором особи: в порядку наказного або спрощеного позовного 

провадження. При цьому, не виписана підстава «у зв'язку з 

відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди 

сторін у спорі» та її наслідок – «не позбавляє другу сторону 

права пред'явити такий самий позов до особи, яка відмовилась 

від позову» [2], який виписано в ч. 2 ст. 256 ЦПК України як 

винятковий наслідок закриття провадження у справі? 

по-третє, у провадженні цього чи іншого суду є справа зі 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав (п.3 ч. 2 ст. 122 ЦПК = п. 3 ч. 1 ст. 186 

Кодексу) [2],[3], яка залишилась без законодавчих змін; 

по-четверте, є рішення третейського суду, прийняте в 

межах його компетенції, щодо спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за 

винятком випадків: а) коли суд відмовив у видачі виконавчого 
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листа на примусове виконання рішення третейського суду; б) 

скасував рішення третейського суду і розгляд справи в тому 

самому третейському суді виявився неможливим (п. 4 ч. 2 ст. 

122 ЦПК= п. 4 ч. 1 ст. 186 ЦПК України) [2], [3], яка залишилась 

без законодавчих змін; 

по-п’яте, є рішення суду іноземної держави, визнане в 

Україні в установленому законом порядку, щодо спору між 

тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав (п. 5 ст. 186 ЦПК України) [3] як узгоджений наслідок 

нововведень, що виписані в ст. 22 Кодексу; 

по-шосте, настала смерть фізичної особи або оголошено 

її померлою чи припинено юридичну особу, які звернулися із 

позовною заявою або до яких пред’явлено позов, якщо спірні 

правовідносини не допускають правонаступництва (п. 6 ч. 1 ст. 

186 ЦПК України) [3], по-новому виписана, але  за змістом по 

суті відповідає положенням, що були раніше компактно 

сформульовані в п. 5 ч. 2 ст. 122 ЦПК, а саме: «після смерті 

фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної 

особи, які є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва» [2]. 

Отже, на відміну від попередньої редакції ЦПК, де була 

заборонна норма-застереження щодо суттєвого наслідку: 

«відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає 

повторному зверненню до суду з таким самим позовом» (ч. 7 ст. 

122 ЦПК) [2], в оновленому Кодексі жодних наслідків відмови у 

відкритті провадження не передбачено. Лише в ч.4 ст. 186 ЦПК 

України виписано 2 новели: 

- ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі 

може бути оскаржено; 

- у разі скасування  ухвали про відмову у відкритті 

провадження у справі позовна заява вважається поданою в день 

первісного звернення до суду - проблемність реалізації яких 

досліджувалась автором [5].  

Однозначність законодавчо виписаного механізму щодо 

вчинення суддею альтернативних дій на пред’явлений позов та 

їх наслідків має важливе значення, так як в майбутньому саме це 
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буде впливати на ефективний захист прав особи, що звернулася 

до суду. Якщо раніше було чітко зрозуміло, що після винесення 

ухвали про відмову у відкритті провадження або ухвали про 

закриття провадження однозначним наслідком було: 

неможливість звернення до суду з тотожним позовом (між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав), то наразі це питання залишається відкритим. Тому, 

виникла необхідність проаналізувати законодавче регулювання 

підстав закриття провадження у справі та їх наслідків у 

цивільному судочинстві (до та після 15.12.2017 року) за 

статтями 205, 206 ЦПК та статтями 255, 256 Кодексу.  

Отже, можна констатувати наявність лише трьох 

принципово нових підстав:  

по-перше, «якщо відсутній предмет спору» (п. 2 ч. 1 ст. 

255 ЦПК України); 

по-друге, відсилочний припис п. 6 ч. 1 ст. 255 Кодексу до 

положень п. 5 ч. 1 ст. 186 ЦПК України: «якщо є рішення суду 

іноземної держави, визнане в Україні в установленому законом 

порядку, щодо спору між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав» як узгоджений наслідок 

нововведень, що виписані в ст. 22 Кодексу; 

по-третє, «якщо після відкриття провадження у справі 

між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення 

до третейського суду, якщо тільки суд не визнає, що така угода 

є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана» 

(п. 8 ч. 1 ст. 255 ЦПК України) [3]. 

Для полегшеного сприйняття нововведень цивільного 

судочинства 2017 року щодо підстав та наслідків - прогалин 

відмови у відкритті провадження у справі та їх відмежування від 

закриття провадження у справі пропонуємо таблицю 1. 
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Таблиця 1 

 

ВІДМОВА У ВІДКРИТТІ 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 

(ст. 186 ЦПК України ): 

ЗАКРИТТЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ У 

СПРАВІ                    (ст.cт. 

255, 256 ЦПК України): 

І. УНІФІКОВАНІ (ОДНАКОВІ) ПІДСТАВИ 

1.справа не підлягає розгляду в порядку цивільного 

судочинства -  

за таких обставин, суд повинен роз’яснити заявнику, до 

юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи (п.1ч.1 ст. 186 

ЦПК = п.1 ч.1 ст.255 ЦПК) 

2. є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду 

про закриття провадження у справі між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є 

судовий наказ, що набрав законної сили, за тими самими 

вимогами (п.2 ч.1 ст. 186 ЦПК= п. 3 ч.1 ст.255 ЦПК) 

3. є рішення третейського суду, прийняте в межах його 

компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком 

випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на 

примусове виконання рішення третейського суду або скасував 

рішення третейського суду і розгляд справи в тому самому 

третейському суді виявився неможливим (п.4 ч.1 ст.186 ЦПК = 

п.6 ч.1 ст. 255 ЦПК) 

4. є рішення суду іноземної держави, визнане в Україні в 

установленому законом порядку, щодо спору між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав (п.5 ч.1 ст.186 ЦПК = п.6 ч.1 ст. 255 ЦПК)=НОВЕЛА 

2017 

5. настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою 

чи припинено(ліквідовано) юридичну особу, які звернулися 

із позовною заявою або до яких пред’явлено позов, якщо спірні 

правовідносини не допускають правонаступництва (п.6 ч.1 

ст.186 ЦПК = п.7 ч.1 ст. 255 ЦПК) 
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ІІ.РІЗНІ ПІДСТАВИ 

у провадженні цього 

чи іншого суду є 

справа зі спору між 

тими самими 

сторонами, про той 

самий предмет і з тих 

самих підстав (п.3 ч.1 

ст.186 ЦПК) 

після відкриття провадження у справі 

між сторонами укладено угоду про 

передачу спору на вирішення до 

третейського суду, якщо тільки суд не 

визнає, що така угода є недійсною, 

втратила чинність або не може бути 

виконана (п.8 ч.1 ст.255) 

 відсутній предмет спору (п.2 ч.1 ст.255 

ЦПК) НОВЕЛА 2017 

 позивач відмовився від позову і 

відмова прийнята судом (п.4 ч.1 ст.255 

ЦПК)  

 сторони уклали мирову угоду і вона 

затверджена судом (п.5 ч.1 ст.255 

ЦПК) 

ІІІ. НАСЛІДКИ 

НОВЕЛА 2017: 

наслідки 

не передбачені 

не допускається повторне звернення 

до суду з приводу спору між тими 

самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав. 

Наявність ухвали про закриття 

провадження у зв’язку з прийняттям 

відмови позивача від позову не 

позбавляє відповідача в цій справі 

права на звернення до суду за 

вирішенням цього спору ( ч.2 ст. 256) 

 

Отже, оновлення підстав відмови у відкритті 

провадження у справі виправдано, але законодавча прогалина - 

невизначеність її наслідків породжує судову «тяганину» через 

ускладнення в стадій розгляду справи по суті, яка закінчиться 

закриттям провадження у справі, що не сприятиме ефективному 

захисту прав особи.  
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УНІВЕРСАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ 

АКТИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Міжнародні акти у сфері захисту прав людини є 

ключовим продуктом дії «механізму міжнародного захисту прав 

людини». Під терміном «механізми міжнародного захисту прав 

людини» розуміють систему міжнародних (міждержавних) 

органів і організацій, що діють з метою здійснення міжнародних 

стандартів прав і свобод людини чи їх відновлення у випадку 

порушення. Слід зазначити, що, окрім міждержавних органів і 

організацій, у світі існує безліч так званих неурядових 

правозахисних організацій. 

Ст. 55 Конституції України, яка надає право громадянам 

звертатися до міжнародних механізмів захисту прав людини, 

має на увазі винятково міждержавну частину механізму. Такі 

(міждержавні) органи відрізняються тим, що вони створюються 

за взаємною згодою кількох держав, як правило, оформленною 

міжнародною угодою, діють у межах такої угоди, яка визначає 

їхні повноваження і спеціальні правила процедури. 

Відповідно міждержавні правозахисні організації 

відрізняються тим, що:    а) вони дійсно мають вплив на уряди;  

б) найчастіше їхні рішення обов’язкові для виконання, і в 

будь-якому випадку їхню думку не можна зігнорувати;  

в) вони змушують міжнародне співтовариство звертати 

увагу на порушення прав людини. 
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Схематично всі правозахисні міжнародні організації та 

відповідно їх акти можна розподілити на дві групи: універсальні 

та регіональні. 

Універсальні правозахисні механізми – це органи й 

організації та їх акти, які поширюють свою діяльність на увесь 

світ, незалежно від державних і регіональних кордонів. Ці 

механізми тією чи іншою мірою пов’язані з основною 

міжнародною організацією світу – ООН. Це невипадково:  

по-перше, її членами є майже всі держави світу,  

по-друге, відповідно до Статуту ООН однієї з основних 

цілей діяльності цієї організації є «утвердження віри в основні 

права людини, у гідність і цінність людської особистості». 

Статут зобов’язує головний орган ООН – Генеральну 

Асамблею ООН – приділяти особливу увагу захистові прав 

людини. У 1948 р. вона прийняла Всезагальну декларацію прав 

людини, а після цього цілу низку міжнародно-правових актів, 

які торкаються різноманітних аспектів правозахисної діяльності 

(про громадянські, політичні, культурні права, заборону 

геноциду, апартеїду, расової дискримінації тощо).  

Питання прав людини розглядають в Головних комітетах 

Асамблеї, а також у її допоміжних органах (наприклад, у 

спеціальних комітетах з дискримінації, проти апартеїду тощо). 

Серед інших основних органів ООН особливу роль у 

захисті прав людини відіграє Економічна і Соціальна Рада 

(ЕКОСОС), яка під керівництвом Генеральної Асамблеї 

координує економічну і соціальну діяльність ООН, у тому числі, 

як зазначено в Статуті, готує «рекомендації з метою 

поглиблення поваги і дотримання прав людини й основних 

свобод для всіх». 

Однак, незважаючи на широкі повноваження і ту важливу 

роль, яку відіграють у міжнародних відносинах головні органи 

ООН, основні функції щодо захисту прав людини виконують 

спеціалізовані правозахисні органи й організації. 

Отже, всі універсальні правозахисні органи поділяють на 

три види: 

1) Постійні органи, що є частиною апарату ООН – 
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Комісія ООН з прав людини та її експертний орган – Підкомітет 

по запобіганню дискримінації та захисту прав меншин. Ці 

органи, а також Комісія становища жінок, створені в рамках 

ЕКОСОС для виконання його повноважень в галузі захисту прав 

людини. У рамках іншого основного органу ООН – 

Секретаріату, створений Центр прав людини, розташований в 

Женеві і Управління Верховного Комісара ООН у справах 

біженців. Останньою за часом була створена в 1993 р. посада 

Верховного Комісара ООН з прав людини. 

2) Органи, створені згідно з міжнародними угодами, 

укладеними під егідою ООН. У рамках ООН було розроблено 

безліч міжнародних договорів про захист прав людини, що 

розвивають положення Всезагальної декларації, щодо окремих 

груп прав чи окремих прав, закріплених у ній. Однак, якщо 

Декларація прав, як ми пам’ятаємо, формально не є ні для кого 

обов’язковою, але стала такою фактично для всіх держав, то 

вище вказані договори юридично обов’язкові для виконання 

державами, але тільки тими, котрі їх підписали і ратифікували. 

Це насамперед стосується затвердженого в 1966 р. Пакту про 

громадянські та політичні права і про соціальні й економічні 

права (перший набув чинності 23 березня 1976 р., а другий – 3 

січня 1976 р.). Ці документи (а також Протоколи до Пакту про 

громадянські і політичні права), разом із Всезагальною 

Декларацією складають основне джерело міжнародного права в 

галузі захисту прав людини – Міжнародний білль про права 

людини. Окрім Пактів під егідою ООН були розроблені: 

Конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, 

Конвенція про запобігання катуванням та іншому жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи 

покаранню, а також безліч інших договорів. На виконання усіх 

цих угод були створені: Комітет ООН з прав людини (не 

плутати з Комісією ООН), Комітет з економічних, соціальних і 

культурних прав, Комітет з расової дискримінації, Комітет 

проти катувань тощо. 

3) Спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй. 

У відповідності зі ст. 57 і 63 Статуту ООН із Організацією 
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пов’язані різні установи, створені між урядовими угодами в 

галузі економіки, соціальних відносин, культури, освіти, 

охорони здоров’я та ін. Спеціалізовані установи є 

постійнодіючими міжнародними організаціями, які працюють 

на підставі власних статутів і угод з ООН. Сьогодні існує 16 

таких організацій. Однак далеко не всі ці установи займаються 

правами людини. Для тих, що здійснюють правозахисну 

діяльність, вона не є основною, а випливає із загальносоціальної 

спрямованості їх діяльності і, відповідно, лише доповнює її. До 

таких установ відносяться насамперед Міжнародна Організація 

Праці (МОП) і Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО). 

Регіональною, міжнародну організацію та її акти 

називають, якщо учасниками такої організації є держави, 

розташовані в межах певного регіону земної кулі, наприклад, 

Європи, Африки чи Південної Америки. 

Види регіональних систем захисту прав людини: 

Міжамериканська діє в рамках Організації 

Американських Держав і представлена Міжамериканською 

комісією з прав людини і Міжамериканським судом з прав 

людини.  Міжамериканський суд не вчинив якогось значного 

впливу на формування регіональних стандартів прав людини, 

розглянув за 40 років існування ледь більше 10 справ. Уся 

правозахисна діяльність лягла, таким чином, на Комісію, в яку 

можуть звертатися зі скаргою будь-які фізичні особи, групи, 

особи чи недержавні організації. Комісія вживає заходів до 

досягнення  дружнього врегулювання, а якщо це не вдалося, – 

вона приймає висновок у справі. Ці висновки мають велику 

моральну вагу, їх, як правило, враховують держави, 

обвинувачені в порушеннях прав людини. 

Африканська система складається з Африканської 

комісії прав людини і народів, що є органом Організації 

Африканської Єдності. Вона діє на підставі Африканської хартії 

прав людини і народів. Комісія заслуховує кожні два роки звіти 

держав про законодавчі й інші заходи для захисту прав людини. 

Комісія з цього приводу формулює судження і пропозиції. 
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Також вона розглядає заяви громадян і недержавних організацій 

про масові і систематичні порушення прав людини. По них 

Комісія готує свої висновки для вищого органу ОАЕ – Асамблеї 

глав держав і урядів. 

Європейська система захисту прав людини 

найрозгалуженіша і найдієздатніша. Система діє в рамках Ради 

Європи, членом якої Україна є від 1995 року. Європейський 

правозахисний механізм заснований на низці актів-договорів, 

основним серед них є Європейська конвенція захисту прав 

людини й основних свобод. Крім неї, у рамках Ради Європии 

розроблені Європейська соціальна хартія, Європейська 

конвенція прав меншостей, Європейська конвенція прав дитини, 

Європейська конвенція запобігання катуванням. 

Головний європейський правозахисний орган – 

Європейський суд прав людини – має одну відверту перевагу 

перед більшістю сучасних правозахисних організацій – його 

рішення обов’язкові для держав, що приєдналися до Конвенції 

захисту прав і свобод. У результаті, рішення Суду впливають на 

формування не тільки європейських, але і світових стандартів 

прав людини, і навіть на відповідну законодавчу практику 

багатьох цивілізованих держав. Крім суду, при Раді Європи 

діють Європейський комітет з прав меншин, Комітет 

незалежних експертів по соціальних і економічних правах, 

Європейський комітет запобігання катуванням. Повноваження 

цих органів непорівнянні з повноваженнями Суду. 

Звідси, основні джерела (універсальні акти), що 

регулюють міжнародний захист прав людини, можна поділити 

на три групи:  

До першої належать такі міжнародні документи, як 

Загальна декларація прав людини, Пакти про права людини й 

інші акти, що містять принципи і норми, які стосуються прав 

людини переважно в умовах миру.  

До другої – міжнародні конвенції про захист прав 

людини в період збройних конфліктів. Це головним чином 

окремі положення Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 р.р. про 

закони та звичаї війни, а також чотири женевські конвенції 1949 
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р. про захист жертв війни і Додаткові протоколи до них, 

прийняті в 1977 р.  

Третя група – це міжнародні документи, у яких 

регламентується відповідальність за злочинне порушення прав 

людини як у мирний час, так і в період збройних конфліктів.  

Загальна декларація прав людини, яка прийнята у рамках 

ООН 10 грудня 1948 р.(цей день щорічно святкується як 

Міжнародний день прав людини) проголосила у сфері захисту 

прав людини сучасне завдання, до виконання якого повинні 

прагнути всі народи і всі держави з тим, що кожна людина і 

кожен орган суспільства намагалися шляхом освіти сприяти 

повазі цих прав і свобод. Загальна декларація прав людини 

складається з преамбули та 30 статей, в яких вперше в світі та 

міжнародних відносинах зазначений перелік основних 

громадянських, політичних, соціальних, економічних та 

культурних прав і свобод людини. В основі всіх прав людини 

лежить принцип рівності. На основі Загальної декларації прав 

людини було прийнято більш ніж 50 багатосторонніх договорів 

про права людини, а саме : Міжнародний пакт про громадянські 

та політичні права та Міжнародний пакт про економічні 

соціальні та культурні права. «Право Женеви» історично 

склалося, що майже всі конвенції, що містять норми, які 

захищають інтереси військових, що вибули зі строю, і 

некомбатантів, приймаються на конференціях, які відбувалися в 

Женеві.  

В сучасному міжнародному праві існують такі 

міжнародні конвенції які відносимо до «Права Женеви»: чотири 

конвенції про захист жертв війни 1949 р., згодом доповнені 

двома протоколами 1977 р. що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів, та що стосується захисту 

жертв збройних конфліктів не міжнародного характеру.  

Ґрунтуючись на гуманітарних нормах Женевських 

конвенцій про захист жертв війни 1949 р. країни СНД підписали 

у 1993 р. Угоду про першочергові заходи для захисту жертв 

збройних конфліктів, що вступили в силу в листопаді 1994 р. 

Багато наступних міжнародних документів про захист прав 
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людини умовно поділяють на три основні групи, що присвячені 

питанням : 

 боротьби з порушеннями прав людини, із злочинами 

проти людяності;  

 захисту прав окремих категорій індивідів;  

 питанням правового статусу індивідів. 

Таким чином, серед низки універсальних міжнародних 

активу сфері захисту прав людини, основними залишаються 

наступні: 

1. IV конвенція про закони і звичаї війни на суходолі від 

18.10.1907.  

2. Конвенція про захист цивільного населення під час 

війни.  

3. Конвенція про поводження з військовополоненими.  

4. Конвенція про поліпшення долі поранених у 

регулярних арміях. 

5. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і 

осіб, що потерпіли в корабельних аваріях, зі складу збройних 

сил на морі.  

6. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів.  

7. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних 

конфліктів. 

8. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, 

використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 

04.12.1989.  

9. Конвенція про заборон у розробки, виробництва, 

накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 

13.01.1993.  
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ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ 

 

Держава – це політична організація всього суспільства і 

загальна організація суспільства, яка виражає та захищає 

інтереси окремих людей, груп та суспільства в цілому, гарантує 

організацію держави на основі економічних та духовних 

факторів. 

Держава – явище багатогранне, і жодна теорія не може 

повною мірою пояснити причини її виникнення [1, с. 136]. 

Протягом історії існувало багато теорій походження, від 

світської (щодо людей та їхніх стосунків із суспільством) до 

релігії (що робить державу та її владу залежними від Бога). 

Соціологія, політика та право знають велику кількість 

теорій (концепцій), які більш-менш розкривають основну 

природу держави. Їх різноманітність можна пояснити 

складністю соціальної структури, історичними 

характеристиками розвитку різних країн, різноманітністю 

методологічних основ вирішення конкретних питань та 

існуванням країн з різним рівнем розвитку [2, с. 32]. 

Однак неможливо визначити загальну концепцію країни 

без винятку, щоб відобразити особливості кожного періоду 

минулого, сьогодення та майбутнього. У той же час будь-яка 

країна має набір таких універсальних характеристик (їх 

називають ознаками), які проявляються на всіх етапах її 

розвитку. Ці характеристики – територія, населення та влада. 

Держава є суверенною політичною територіальною організацією 

суспільства. Вона має владу і здійснюється державним апаратом 

згідно із законами та нормативними актами. Ці закони та 
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нормативні акти захищають та узгоджують суспільні, 

колективні та індивідуальні інтереси, і за необхідності 

покладаються на правозастосування. 

Суть держави полягає у внутрішньому змісті її 

діяльності, що виражає єдність загальних соціальних інтересів 

громадян та інтересів вузьких класів (груп). Будь-яка країна 

поряд із вирішенням суто класових завдань виконує і загально-

соціальні завдання, без яких не може функціонувати жодне 

суспільство. Це будівництво доріг, боротьба з епідеміями, 

злочинністю, миротворчі заходи тощо. 

Характер країни визначався у двох аспектах з моменту її 

створення: 

– класовий аспект – захист інтересів економічно 

домінуючого класу та здійснення організованого примусу; 

– загальні соціальні аспекти – захищають інтереси всього 

суспільства, забезпечують суспільні інтереси, підтримують 

порядок та вирішують інші загальні соціальні справи. Беручи до 

уваги громадянське суспільство, загальний соціальний аспект 

природи держави є особливо очевидним. 

Найпоширенішими є теорії про походження держави, такі 

як патріархальна теорія, теологічна теорія, теорія договору 

(природного права), органічна теорія, теорія насильства та 

матеріалістична (класова) [3, с. 97]. Розглянемо кожну з них. 

Щодо патріархальної теорії, розробниками даної теорії є: 

Аристотель, Р. Філмер, Н.К. Михайловський, М.Н. 

Покровський. 

Згідно з цією теорією, держава виникла з патріархальної 

сім’ї завдяки її зростанню: сім’я – сукупність сімей (поселення) 

– сукупність поселень (держава). Арістотель називав людей 

політичною твариною, яка взаємоділа з людьми, щоб вижити. 

Розвиток цих сімей у результаті розмноження призводить до 

створення селищ, їх об’єднання утворюють державу. 

Тому держава виникає внаслідок сімейних відносин, а 

влада монарха трактується як продовження влади батька 

(патріарха) в сім’ї, що має характер «патріархату». Ця теорія 

досі неприйнятна, але деякі елементи необхідно враховувати, 
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перш за все, роль сім’ї у формуванні такого явища як 

державність [4]. 

Характеристика теологічної теорії походження держави 

полягає в тому, що автором теорії є Фома Аквінський. Ця теорія 

базується на ідеї, що державу було створено для досягнення 

спільних інтересів. Це підтверджує панування духовної влади 

над світською, церквою-державою. Кожному наказано 

підкорятися волі Бога, який встановлює державну владу, і 

виконувати владу, затверджену церквою. Богословські теорії 

сповнені вічних і непорушних ідей держави. Тому 

стверджується, що всі існуючі країни та правові системи в 

суспільстві повинні залишатися незмінними. 

Розробниками договірної теорії походження держави є: Г. 

Гроцій, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, 

Я.Козельский, М.Радищев, І.Кант.  

Теорія базується на ідеї, що держава виникла в результаті 

домовленості (контракту) про розумну вольову поведінку 

людей. Об’єднання народу в єдину національну коаліцію 

розглядається як природна вимога захисту людства та 

забезпечення справедливості, свободи та порядку. 

В основі теорії природного права лежить аргумент, що 

держава передує природному стану людини. Автору теорії він 

видається неоднозначним. Гоббс вважає, що в природному стані 

ведеться «війна для всіх проти всіх». З іншого боку, Руссо 

намалював райдужну картину свободи та рівності. Однак усі 

вони розглядають країну як продукт людської діяльності та 

бажання людей вижити. Погодившись заснувати країну, люди 

або передають правителю частину своїх вроджених прав, а 

потім відбирають її у нього (версія інтерпретації походження 

країни), або погоджуються зберегти свої природні права (інший 

варіант). У будь-якому випадку, обидва передбачають 

забезпечення прав і свобод людини всередині країни. 

Звичайно, об’єктивні причини виникнення не можна 

пояснити одними лише договорами, їх набагато більше. У той 

же час договір відіграє важливу роль у створенні та будівництві 

деяких держав. Тому Конституція США передбачає 
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домовленість між людьми, що входять до складу країни, та 

визначає її цілі: встановлення справедливості, захист 

внутрішнього миру, організація спільної оборони та сприяння 

спільним інтересам [5]. 

Автором органічної теорії є Г. Спенсер, який 

використовував біологічні організми для визначення 

походження та функціонування країни. Ідею держави як 

своєрідного аналога людського тіла пропонували давньогрецькі 

мислителі. Містер Спенсер у ХІХ ст. розроблена цю ідею, яка і 

вказувала на те, що держава – це соціальний організм, що 

складається з індивідів, подібно до того, як живий організм 

складається з клітин. 

Згідно з його теорією, держава, як і будь-який живий 

організм, базується на диференціації та спеціалізації. Розподіл 

означає, що держава спочатку постала як найпростіша політична 

реальність, а в процесі свого формування ускладнилася і 

розширилася. Цей процес закінчився смертю країни через 

старіння. Спеціалізація передбачає, що утворення держави 

супроводжується об’єднанням індивідів у групи – установи, 

кожна з яких виконує специфічні та унікальні функції. В 

результаті сформувалася система національних інститутів. Все 

це відбувається в живому організмі, частина якого 

спеціалізується на певній функції в загальній системі. 

Така концепція держави може здатися наївною та 

ненауковою на перший погляд, але навіть тут вона має 

раціональну закономірність. Це виявляється у визнанні зв’язку 

між законами суспільного життя та законами природи та 

визнанні того, що люди стали соціальними істотами та 

перетворились на індивідів з волею та свідомістю. Іншими 

словами, людина є спочатку природною істотою, потім членом 

суспільства, а потім громадянином країни. 

Теорія насильства. Розробники цієї теорії: Є. Дюрінг, Л. 

Гумплович, К. Каутський. Ця теорія пояснює, що поява країни 

зумовлена війною, примусовим завоюванням одних людей 

іншими (у Е. Дюрінга – частина суспільства до іншої, у Л. 

Гумпловича та К. Каутського – одне плем’я до іншого). 
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Ці дослідники відкидали внутрішні соціально-економічні 

причини національного походження. Усі країни та правові 

системи, що існують у суспільстві, кореняться у відвертому 

насильстві. Насильство також є основою виникнення приватної 

власності. 

Матеріалістична (класова) теорія походження держави. 

Розробники даної теорії: К. Маркс, Ф. Енгельс, В.Ленін.  

В основі лежить аргумент економічних причин 

(існування приватної власності) виникнення держави, що 

призводить до поділу суспільства на класи з протилежними 

інтересами. К. Маркс писав, що держава – це «правлячий орган, 

орган, в якому один клас гнітить інший клас». Ленін назвав 

державу «машиною, яка підтримує панування одного класу над 

іншим». У своїх поясненнях держава використовує спеціальні 

засоби завоювання та управління для забезпечення вищих 

інтересів економічно домінуючого класу. 

Ця теорія має багато позитивних якостей. Економічні 

фактори, що стоять за утворенням держави, пояснюють 

соціальні явища краще за інші фактори – психологічні, 

біологічні, моральні та етнічні – хоча вони повинні 

враховуватися. Методи класів дають можливість проаналізувати 

зовнішній вигляд держави та визначити природу держави. 

Однак це не єдиний і пріоритет усіх віків і націй. Надмірне 

наголошення на ролі класу та класової боротьби у виникненні 

держави змусило прихильників цієї теорії зробити багато 

міфічних висновків. Держава оголошується тимчасовим явищем 

із появою класів. Люди вірять, що країна помре із загибеллю 

класів, і буде створено комуністичне самоврядове суспільство 

[3]. 

Отже, можна зробити висновок, що держава була 

створена розпадом первісного суспільства, і вона має свої 

передумови. Деякі автори вважають, що коли і де країна 

з’являється в суспільстві, вона поділяється на класи з 

протилежними інтересами. Хоча країни створюються по-

різному, всі вони мають свої особливості та фактори. 

Виникнення держави пов’язане з виникненням певних 
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соціально-політичних організацій, держав і законів. Цим 

організаціям потрібно керувати суспільством у нових умовах. 

Після розпаду первісного суспільства та виникнення нових 

економічних та соціальних відносин це характеризується 

початком цивілізації. У кожній із вищезазначених теорій є 

частинки раціональності, кожна з яких є певною мірою 

правильною і має позитивні аспекти, варті уваги. У той же час 

кожну існуючу теорію можна пояснити розумно принаймні 

частково. 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Як правило діяльність органів влади кожної 

демократичної держави формується на основі принципу 

соціальної спрямованості та орієнтована на забезпечення прав і 

свобод людини. Принцип соціальної спрямованості знайшов 

своє відображення і в національному законодавстві. Так, 

відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави [1]. Органи юстиції, як складова частина 

державних органів влади, у своїй діяльності повинні 

безпосередньо застосовувати вищезазначений принцип, як 

головний орієнтир. Міністерство юстиції України визначає 

основною місією своєї діяльності захист прав людини й держави 

[2]. Органи юстиції в першу чергу відповідають за належне 

формування та ефективну реалізацію державної правової 

політики та державної політики у інших надзвичайно важливих 

сферах діяльності держави. 

З огляду на політико-економічні зміни, що 

супроводжують Україну протягом усіх років незалежності, 

діяльність органів юстиції постійно зазнає змін та 

трансформацій. Європейський курс нашої держави зумовлює 

необхідність реформування системи органів юстиції на основі 

існуючої західноєвропейської моделі. Зважаючи на поступові 

процеси реформування всієї системи юстиції доречно 

проаналізувати зарубіжний досвід організації системи органів 
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юстиції та основні напрями їх діяльності. 

Окремі питання дослідження особливостей організації 

системи органів юстиції в зарубіжних країнах висвітлювали у 

своїх працях такі вчені, як Р.В. Будецький, М.В. Горбачєва, Г.В. 

Куліков, І.І. Микульця, О.В. Федькович, О.О. Чумак та інші. 

У науковій літературі можна зустріти наступну точку 

зору, що організація системи органів юстиції поділяється на два 

основні типи: англо-американську та континентальну 

(французьку) моделі. Щодо першого виду, то їх визначальними 

рисами, як зазначають О.С. Гусарєва і О.В. Федькович є: 

виразна діяльність у системі правосуддя, що проявляється в 

процесі організації кримінального переслідування, можливість 

участі в судових справах, підготовка довідок по судових 

справах, контроль за переміщенням засуджених і управління 

пенітенціарними установами, забезпечення безпеки учасників 

судочинства тощо [3, c.162]. Другий тип системи органів 

юстиції, на думку Н. Метух більше поширений у країнах 

Європи, Африки та Південної Америки [4, c.24]. Такий поділ 

фактично не можна вважати досконалим, оскільки є країни, в 

яких діє власна система, що є відмінною від представлених 

(КНР, Північна Корея, Іран, Афганістан, Саудівська Аравія 

тощо), однак більшість країни у світі використовують саме дві 

визначені вище системи. Тож необхідно більш детально 

розглянути ці системи на прикладі країн, де вони поширені. 

Особливу увагу серед організації систем органів юстиції 

в зарубіжних країнах слід приділити таким країнам Західної 

Європи, як Франція, Німеччина, Великобританія, де рівень 

правової культури населення значно вищий ніж в інших країнах. 

Цікавою є система організації юстиції у Франції. Тут, на відміну 

від Міністерства юстиції України, Міністерство юстиції Франції 

має дещо ширші повноваження, особливо, в системі керівництва 

судовими органами, органами прокуратури та адвокатури. 

Окрім широких повноважень у цих сферах, французьке 

міністерство відіграє важливу роль у процесі законотворчої 

роботи, а також у кодифікації та систематизації наявного 

законодавства. Міністр юстиції у Франції відграє важливу роль 
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при  призначенні суддів та в подальшому просування їх по 

службі. Особливо повноваження Міністра проявляються в тому, 

що він може робити усні попередження суддям, викликати їх 

для пояснень, передавати справу про дисциплінарний проступок 

на розгляд компетентних органів. Міністр має певні важелі 

впливу на прокурорів, що проявляється в можливості накладати 

дисциплінарні стягнення за порадою спеціальної комісії. Як ми 

можемо побачити французька модель юстиції наділена більш 

ширшими повноваженнями у сфері судової влади та 

прокуратури. Н. Метух визначає наступні підрозділи апарату 

Міністерства юстиції Франції: управління судово-слідчих 

органів; управління у справах і державної печатки; управління у 

кримінальних справах та у справах про помилування; 

управління пенітенціарних установ; управління загальної 

адміністрації та господарського забезпечення; служба з 

виховання неповнолітніх і нагляду за ними [4, с. 24].   

Міністерство юстиції Франції займає провідне місце в 

галузі розроблення законодавства, в тому числі законопроекти з 

питань правосуддя. Щодо ролі міністерства у діяльності 

адвокатури, то відповідно до наявних повноважень, міністерство 

здійснює контроль за діяльністю адвокатських рад, вони можуть 

опротестувати в апеляційному суді будь які постанови цих рад. 

Німецька модель системи юстиції дещо відмінна від 

французької. Так, основна відмінність полягає в тому, що 

основні управлінські функції покладено не на головне 

міністерство, що підпорядковується Канцлеру Німеччини, а на 

міністерства юстиції відповідних земель, під контролем 

головного міністерства. Німецьке міністерство юстиції наділене 

широкими повноваженнями в галузі підготовки та прийнятті 

законодавчих актів, а також їх реалізації. У віданні міністерства 

знаходиться: Федеральна судова палата;  Генеральний 

федеральний прокурор при Федеральній судовій палаті 

Німеччини; патентне бюро і Федеральний патентний суд в 

Мюнхені; Дорадчий комітет з питань помилування в Бонні та 

інші установи [4, c.25]. Тож, німецька модель більше 

орієнтована на делегування повноважень головного міністерства 
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іншим міністерствам відповідних земель. 

Англійська система юстиції має наступні свої 

особливості відмінні від двох попередніх систем. Так, у системі 

юстиції Великобританії функціонує два основні органи: 

Департамент лорда-канцлера та Міністерство юстиції. Наступні 

особливості такі: Лорд-канцлер є главою судового відомства і 

підтримує зв'язок між політичними та судовими органами; 

Міністерство займається адмініструванням всіх судів та 

трибуналів, реєстрацією земельних ділянок, правововою 

допомогою та регулюванням юридичних послуг, підтриманням 

судової влади тощо.  

Зважаючи на процес активної децентралізації в Україні 

цікавою є модель децентралізованого управління у сфері 

юстиції в Сполучених Штатах Америки. Ця система особлива 

тим, що Департамент юстиції очолює Генеральний прокурор 

США. Діяльність Департаменту юстиції не поширюється на 

федеральний рівень, а в кожному штаті діють власні органи 

юстиції. Така система пояснюється федералізацією країни та 

відособленістю судової влади штатів від федерального рівня. 

Разом із тим, як вказує Р.В. Будецький, федеральний 

Департамент юстиції США та його підзвітні органи мають 

певний вплив на органи влади штатів [5, с. 122], зокрема 

шляхом видання відповідних обов’язкових до виконання 

правових актів, контролю за їх виконанням і накладення 

стягнень у разі порушення таких актів. 

До системи Міністерства юстиції в Японії належать 

також органи прокуратури, так само, як і у Австрії та Данії. З 

цього приводу Предместніков О. Г. зазначає, що 

підпорядкування органів прокуратури міністерству юстиції 

може мати негативні наслідки у зв’язку із зосередженням 

значних повноважень у однієї особи (міністра юстиції) [5, 

c.122]. Підтримуючи даний підхід ми можемо визначити, що для 

України він є неприйнятним, оскільки незалежність 

прокуратури є вагомим чинником принципу стримування і 

противаг. 

На основі викладеного можна зробити наступні висновки: 
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1) у світі відсутня єдина універсальна модель побудови 

органів юстиції; як правило, система органів юстиції 

зумовлюється особливостями організації державної влади, 

правової системи конкретної держави; 

2) загалом система органів юстиції являє собою систему 

органів, що безпосередньо підпорядковані Міністерству юстиції 

відповідної держави та виконують завдання і функції держави в 

правовій галузі; 

3) виділяють дві системи управління у сфері юстиції: 

централізовану (Міністерство юстиції) та децентралізовану 

(регіональні органи); 

4) в контексті реформування системи органів юстиції в 

Україні, вважаємо за необхідне продовжувати політику 

децентралізації зі збереженням чіткої ієрархічної структури,  

скорочувати значний управлінський апарат, упорядкувати 

статус підрозділів, що діють у цій системі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

ВІДПОЧИНОК В УКРАЇНІ 

 

Одним з пріоритетних соціальних прав працівників є 

саме право на відпочинок. У сучасних умовах постійних реформ 

та економічних проблем це питання залишається актуальним, 

оскільки роботодавці часто неохоче наділяють працівників цим 

правом. Кожна працююча людина потребує та заслуговує 

відпочинку і тому однією з головних функцій трудового права є 

забезпечення належного соціального середовища для неї, 

встановлення належного рівня праці.  

У результаті краху економіки після проголошення 

незалежності, значна кількість підприємств збанкрутіла, а 

мільйони трудівників залишились без роботи та потрапили в 

скрутне економічне становище. Ті хто залишився працювати, 

місяцями могли не бачити заробітну плату і звісно про надання 

відпочинку тут навіть мови немає. 

Щодо приватизованих державних і комунальних 

підприємств, то тут також не можна відзначити належного 

становища. Власники збільшували тривалість робочого дня та 

норми виробітку, що призводило до проблем з приводу надання 

щорічних та соціальних відпусток.  

Можна відзначити покращення економіки і звісно стану 

працюючих в другій половині 1999 року, але це трималось не 

довго. Пізніше Україна знову зазнала удару економічної кризи, 

що спричинило масові вивільнення працівників та значні 

порушення прав працюючих, зокрема конституційного права 

громадян на відпочинок, ця проблема досі актуальна. 
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На приватних підприємствах неохоче надають 

працівникам щорічні відпустки повної тривалості в 24 

календарних днів. Частіше надають відпустку в половину менше 

від передбаченої законодавством, але зазначають у повному 

обсязі. Задля збереження роботи та уникненню конфліктів з 

керівництвом, працівники погоджуються з цим та зрідка 

суперечать.  

Гіршою є ситуація з наданням соціальних відпусток з 

приводу вагітності та пологами, для догляду за дитиною чи 

працівникам, які мають дітей. Звісно це стосується не всіх 

підприємств, але така практика присутня [1, с. 143-144]. 

Щодо поняття, що таке час відпочинку, то нормативно-

правові акти України не дають чіткого визначення йому, проте 

існує ряд думок дослідників та науковців.  

Так, наприклад В.І. Прокопенко стверджує: «Час 

відпочинку - це час, протягом якого робітники і службовці 

звільняються від виконання трудових обов’язків і можуть 

користуватися ним на свій розсуд» [2, с. 306]. 

Бойко М.Д. наголошує на нормативному регулюванні цієї 

сфери суспільних відносин і визначає, що «це встановлений 

законодавством час, протягом якого працівники є вільними від 

виконання покладених на них трудових обов’язків, і який вони 

можуть використовувати за своїм розсудом» [3, с.176]. 

Згадані науковці дають визначення поняттю через 

категорію час, але, час відпочинку – це не лише певний період, 

протягом якого людина може не виконувати свою соціальну 

функцію. Тому, дивлячись на це В. Готра розглядає право на 

відпочинок у двох значеннях: «1) вузькому, як певний проміжок 

часу, протягом якого людина звільняється від виконання своїх 

трудових обов’язків і може використовувати його з власними 

потребами; 2) широкому, конституційне право кожного хто 

працює, яке регламентоване законодавством України та 

міжнародними нормативно-правовими актами» [4, с. 238]. 

У Кодексі законів про працю України відведена глава 5, 

яка називається «Час відпочинку», проте не зазначено чіткого 

визначення цьому поняттю [5]. Тому, було б доцільно внести 
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зміни у КЗпП України та закріпити це поняття. 

У Загальній декларації прав людини (ст. 24) зазначено, 

що кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, 

включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на 

оплачувану періодичну відпустку [6]. Краще розвинуте це 

положення в Конституції України, зокрема в статті 45 зазначено, 

що кожен хто працює, має право на відпочинок. Це право 

забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також 

оплачуваної щорічної відпустки, встановлення скороченого 

робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час. Максимальної тривалості 

робочого часу, мінімальної тривалості відпочинку та 

оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також 

інші умови цього права визначаються законом [7]. 

Таким чином, звернувшись до статті 45 Конституції 

України, поняття «право на відпочинок» займає суттєве місце у 

системі принципів сучасного трудового права, а також  те, що 

право на відпочинок пов’язано не настільки з тривалістю 

робочого часу, як із його обмеженням, встановлення його 

граничних норм, тобто це весь час, який не входить до робочого 

часу. 

Вагомим питанням під час розгляду права на відпочинок 

є момент виникнення цього права. Раніше в наукових розвідках 

із трудового права актуальними були дві позиції: 

1) виникнення права на відпочинок, особливо щодо права 

на відпустку, пов’язується з певним стажем роботи на 

конкретному підприємстві;  

2) виникнення права на відпочинок пов’язується з фактом 

вступу в трудові правовідносини. На сьогодні наука віддає 

перевагу одному: право на відпочинок загалом і на щорічну 

відпустку зокрема (як один із найважливіших видів відпочинку) 

виникає в працівника з моменту вступу в трудові 

правовідносини, тобто з першого дня роботи [8, с. 235]. 

Виробничий стаж у свою чергу може впливати лише на 

обсяг цього права та на можливість реалізації права на відпустку 

в перший рік роботи. Останнім часом право на відпочинок не 
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завжди забезпечується роботодавцями, при цьому й працівники 

не завжди вимагають його дотримання, оскільки нині за умов 

кризових явищ соціально-економічного розвитку в Україні на 

першому місці стоїть не дотримання власних прав, а банальне 

виживання. Робота, навіть із затримкою заробітної плати, навіть 

за умов постійного перевищення встановленого обмеження 

робочого часу, є головним фактором, що стримує у відстоюванні 

своїх прав працівниками та в замовчуванні ними наявних 

порушень їх прав із боку роботодавців [8, с. 235]. 

Час відпочинку завжди виражається в конкретних 

одиницях виміру, це частина певного календарного періоду 

(доби, тижня, місяця чи року). Кожен різновид такого часу 

визначається та закріплюється нормативно-правовими актами. 

Загальною метою для всіх видів часу відпочинку є відновлення 

продуктивних сил. Та можуть бути й інші, які забезпечують 

фізіологічне існування людини, духовний чи інтелектуальний 

розвиток або надаються для вирішення сімейних питань. Крім 

того, надавати цей час є обов’язком для роботодавця [4, с. 238]. 

Якщо вести розмову щодо сучасного стану законодавства 

про час відпочинку варто зазначити, що в певних аспектах 

регулювання цього питання в Україні дещо відстає від 

розвинених країн, в інших питаннях вітчизняне законодавство є 

більш сприятливим для працівника. 

Наперекір особливості правової регламентації часу 

відпочинку в зарубіжних країнах, К.І. Дмитрієвою виведено 

певні загальні риси й тенденції, що спостерігаються у 

відповідному закордонному й національному законодавстві: а) 

збільшення кількості оплачуваних відпусток спеціального 

цільового призначення; б) збільшення загальної тривалості 

соціальних відпусток; в) поширення навчальних відпусток, у 

тому числі з метою підвищення кваліфікації працівників. 

Система заохочувальних відпусток у розвинених країнах має 

ширше застосування, ніж в Україні [9, с. 198]. 

Враховуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що 

час відпочинку - це передбачена трудовим законодавством 

можливість працівника відновити свої фізичні та духовні сили у 
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вільний від роботи час, використаний на власний розсуд. Право 

на відпочинок передбачене нормативно-правовими актами для 

всіх, хто працює. На практиці працівник не може реалізувати в 

повному обсязі право на відпочинок з вини роботодавця. 

Необхідно, перш за все, вдосконалити трудове законодавство 

України, щодо правового регулювання цього питання. Варто не 

допустити обмеження трудових прав працівників та гарантій їх 

дотримання з боку роботодавців та відповідальність за 

нехтування цього. Привернення значної уваги питанню «час 

відпочинку» передбачить краще його забезпечення та 

реалізацію. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ МІНІСТЕРСТВА 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ В СТРУКТУРІ 

МІНІСТЕРСТВА 

 

Варто зазначити, що в Україні посада Державного 

секретаря міністерств була відновлена відносно нещодавно, а 

саме 24 вересня 2016 р. в рамках Стратегії реформування 

державного управління України [1]. Відновлення посади 

Державного секретаря Міністерства зумовлена насамперед 

євроінтеграційною спрямованістю та активізацією процесів 

переорієнтації публічного управління із державоцентристської 

ідеології на людиноцентристську ідеологію [2, с. 217]. Однак, 

незважаючи на те, що посада Державного секретаря 

міністерства була відновлена відносно нещодавно, на сьогодні 

так і не сформовано єдиної точки зору про важливість існування 

даної посади та ролі, які відіграє Державний секретар в 

структурі міністерств. Тому, в межах дослідження необхідно 

визначити, яку роль відіграє Державний секретар Міністерства 

молоді та спорту України в структурі даного міністерства та 

зʼясувати доцільність існування даної посади. 

Роль і значення Державного секретаря міністерства 

необхідно визначати крізь призму його компетенції. Так, 

зокрема, повноваження Державного секретаря Міністерства 

визначені в ст. 10 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» та п. 10-2 Положення про Міністерство 

молоді та спорту України. За аналогією із повноваженнями 

Міністра, можемо згрупувати повноваження Державного 

секретаря Міністерства на наступні групи: 

- представницькі повноваження (представляє 

Міністерство молоді та спорту України як юридичну особу в 

цивільно-правових та інших відносинах); 

- організаційні (організовує роботу апарату Міністерства 
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молоді та спорту України; організовує та контролює виконання 

апаратом Міністерства молоді та спорту України Конституції 

України та законів України, актів Президента України і Кабінету 

Міністрів України, наказів України та доручень Міністра, його 

першого заступника, заступників, звітує про їх виконання; видає 

з питань, які безпосередньо належать до його компетенції, 

накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх 

виконання тощо); 

- функціональні (в межах своїх повноважень запитує і 

одержує у встановленому порядку від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, 

документи і матеріали, а від органів державної статистики – 

статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених 

на Міністерство молоді та спорту України завдань; призначає на 

посаду та звільняє із посади у порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу, державних службовців 

апарату Міністерства молоді та спорту України тощо) [3]. 

Разом з тим, сьогодні ще існують певні наукові дискусії 

стосовно доцільності існування посади Державного секретаря 

Міністерства, про що ми вже наголошували вище. Такі дискусії 

насамперед зводяться до того, що компетенція Міністра та 

Державного секретаря Міністерства є в певній мірі схожою.  

Проте, все ж таки, вважаємо, що існування державних 

секретарів міністерств є доцільним, адже насправді чи  не  

найбільш головним фактором дійсно ефективного 

функціонування інституту державних  секретарів та поділу 

уряду на політичну та адміністративну ланки є існування в 

державі парламентської форми правління, відповідно до якої 

глава уряду та міністри відповідних міністерств обираються 

тільки парламентом та фактично Прем’єр-міністр та міністри 

призначаються на посади насамперед за партійною ознакою, а 

тому вони належать до політичних фігур [4, с. 37]. В зв’язку з 

цим існує необхідність в забезпеченні ефективності політичних 

за формою та професійних за змістом дій уряду та міністерств. 

Саме тому, в зв’язку з вищезазначеним в державах з 
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парламентською та парламентсько-президентською  формою 

державного правління функціонує інститут державних 

секретарів, ключовою функцією яких є керівництво роботою 

апарату міністерств. Отже, в такому випадку забезпечується 

стабільність функціонування ЦОВВ [5, с. 33]. 

 Також щодо доцільності існування інституту 

державного секретаря Міністерства свідчать погляди 

представників Центру політико-правових реформ. На думку 

представників Центру політико-правових реформ необхідність 

функціонування посади Державного секретаря обумовлюється 

наступними факторами: 

- міністр, очолюючи конкретно визначену сферу політики 

держави, зобов’язаний акцентувати увагу виключно на найбільш 

важливих для держави питаннях [6]; 

- державні секретарі Міністерств являються державними 

службовцями, які повинні забезпечити зростання 

професіоналізації державної служби в цілому; 

- існування інституту державних секретарів Міністерств 

сприятиме забезпеченню паритетності політичних ініціатив 

Міністра та інтересів суспільства на засадах законності; 

- функціонування дійсно стабільно працюючого 

Державного секретаря Міністерства повинно забезпечити 

стабільність функціонування всього апарату Міністерства 

молоді та спорту України, що активно сприятиме 

нагромадженню його професійного потенціалу; 

- ефективність функціонування інституту державних 

секретарів вже безпосередньо підтверджена багаторічним 

досвідом функціонування даного інституту в державах Європи 

[7].  

Таким чином, роль Державного секретаря Міністерства 

молоді та спорту України полягає в тому, що саме Державний 

секретар Міністерства є відповідальним за функціонування 

апарату Міністерства молоді та спорту України, залишаючись 

політично неупередженою фігурою. Однак, все ж таки, нині 

потребує вдосконалення інститут державних секретарів в 

Україні. Саме тому, вважаємо за доцільне надати змогу 
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державним секретарям Міністерства функції аудиторів 

Міністерств. Сутність вказаної вище ролі полягає в особистій 

відповідальності за належне використання державних фінансів, 

виділених на Міністерство молоді та спорту України, за ведення 

рахунків Міністерства та відповідно за ефективне і раціональне 

використання коштів державного бюджету тощо. 
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старший судовий експерт  

відділу товарознавчих та гемологічних досліджень 

Чернігівського НДЕКЦ МВС 

 

ЯКІСТЬ ВЗУТТЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ  ВЗУТТЯ, 

ЯКЕ  БУЛО В  ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

Протягом всього нашого життя ноги людини витримують 

екстраординарну напругу – в середньому чоловік проходить 

3 500 км кожний рік. Беручи до уваги таке велике навантаження, 

неправильно підібране взуття є не тільки тягарем для ніг, але 

також спричиняє шкоду всьому нашому здоров’ю. Взуття є 

найважливішим товаром народного споживання, основною 

функцією якої є захист стопи (або стопи і гомілки) людини від 

впливу факторів зовнішнього середовища. 

Питання якості взуття є обов’язковим для товарознавства 

непродовольчих товарів. Якість взуття має вирішальне значення 

на конкретному ринку взуття. Визначення факторів, що 

впливають на конкурентоспроможність даного товару, зокрема 

його споживчі властивості, безпечність, відповідність 

нормативним  документам, умовам  договорів, за  якими  воно  

закуповувалось, є необхідною  складовою  функціонування  

сучасного ринку.  

Взуття належить до предметів першої необхідності і є 

товаром складного асортименту. Воно виступає важливим 

елементом сучасного художньо-організованого, гармонійного 

ансамблю одягу. Енциклопедичний словник визначає взуття як 

«частина одягу людини, призначену для запобігання ніг від 

шкідливих впливів». Взуття є предметом першої необхідності і 

належить до найважливіших споживчих товарів. Сучасне взуття 

повинне відповідати комплексу вимог.  

Мотивація покупок взуття  може  бути  різною: бажання  

мати  престижний  товар, відповідати моді і своєму іміджу, 

змінити  та  урізноманітнити  гардероб, нагальна потреба у 

поповненні гардероба через відсутність  потрібного взуття, 
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покупки в подарунок іншій людині або собі до свята і таке інше. 

Взуття відноситься до товару, який не купують спонтанно, не 

обдумавши особливостей  майбутньої  покупки. Для  нього  

майже  виключений такий  вид  попиту  як  імпульсивний. 

Взуття має бути легким, так як у важкому, жорсткому 

взутті людина витрачає багато енергії при ходьбі і швидко 

втомлюється. Конструкція взуття повинна забезпечувати 

легкість надягання і зняття, зручність в шкарпетці, надійність 

закріплення на нозі. 

Показники якості взуття можуть бути поділені на такі 

групи: за  призначенням, експлуатаційно-споживчі, виробничо-

технологічні, економічні.   

До показників, що  визначають призначення  взуття, 

належать: рід взуття, його вигляд, матеріали верху та низу, різні 

умови  експлуатації. В свою чергу, експлуатаційно-споживчі 

показники якості можна поділити на групи, що  характеризують 

надійність  взуття, його  енергономічні, санітарно-технічні та  

естетичні  властивості. 

Кожній  групі характерні такі  показники: 

- надійність взуття – зносостійкість деталей, збереженість 

форми, -довговічність конструкції, ремонтопридатність, термін 

гарантії, сортність взуття; 

- ергономічні властивості – жорсткість та  еластичність  

конструкції, маса  взуття; 

- санітарно-гігієнічні  властивості - антропометрія, тепло-

, волого-захисні та вологопровідні властивості; 

- естетичні властивості-композиція моделі та її елементи, 

силует і забарвлення взуття, відповідність сучасному стилю й 

моді, оформлення, маркування та упаковка  взуття. 

На  сьогодні спостерігається  тенденція до збільшення  

кількості звернень громадян, суб’єктів  підприємницької 

діяльності, ухвал суду в цивільних справах, що  ставлять на  

вирішення експерта - товарознавця  питання  стосовно 

визначення наявності  дефектів  взуття, яке  було  в експлуатації  

та  причин  їх виникнення.  

Взуття є предметом першої необхідності та належить до 
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найважливіших  споживчих  товарів,  але  воно  не  є  

продукцією, яка   підлягає обов’язковій  сертифікації (крім  

взуття  дитячого). Основними нормативними документами щодо 

регулювання якості  взуття  є стандарти. Гарантійні строки 

носіння взуття відповідно до чинних  стандартів обчислюються 

з дня продажу через роздрібну торгівельну мережу або від 

початку сезону. Згідно з міждержавними  стандартами : 

- гарантійний строк носіння модельного взуття становить 

60-80 днів (залежно  від матеріалу  підошви) ; 

- гарантійний строк носіння  гумового взуття становить  

90  днів; 

- гарантійний строк носіння домашнього та дорожнього 

взуття -  не  менше 40  днів; 

Під час експлуатації взуття можуть виявлятися дефекти 

(недоліки). Дефекти, що знижують споживчі властивості взуття, 

класифікуються за багатьма ознаками: місцем розташування, 

ступенем впливу на якість (малозначні, значні, допустимі, 

критичні, недопустимі), причинами виникнення (виробничі  та   

експлуатаційні),  можливостями  усунення,  умовами виявлення 

(явні  й  приховані). 

Експлуатаційні причини залежать від споживача: 

неправильний підбір взуття (за розміром або повнотою), 

порушення умов експлуатації взуття (не дотримання сезонності 

експлуатації, неправильний догляд, неакуратне носіння тощо). 

Причини, що залежать від підприємства-виробника, 

можуть бути прихованими і явними. Багато виробничих 

дефектів при придбанні взуття виявити не можливо. Такі  

дефекти  як  правило  виявляються в процесі експлуатації та 

називаються прихованими виробничими дефектами. Найчастіше 

зустрічаються виробничі  дефекти, які  пов’язані  з  відривом 

каблуків  та   відклеюванням   підошви, рідше мають  місце 

виробничі  дефекти взуттєвих  матеріалів: розрив  матеріалу чи  

осипання  покривного  шару на  деталях  верху  взуття,  

нестійкість  фарбування  шкіри  і  т.ін. 

Завжди необхідно зберігати документи, що 

підтверджують факт купівлі-продажу. Це можуть бути 
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договори, квитанції, чеки, гарантійні зобов’язання і т.п. Чим 

більше буде у покупця таких документальних доказів, тим 

більше шансів на успіх він матимете для відстоювання своїх 

прав споживача у разі їх порушення. Законом України «Про 

захист прав споживачів» визначено, що всі вимоги споживача 

розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового 

документа. Не вимагаючи видачі таких документів і не маючи їх 

в своєму розпорядженні, споживач самостійно і свідомо 

позбавляє себе права на державний захист.  

При продажу товару з гарантійним терміном 

використання продавець зобов’язаний зробити відмітку в 

технічному паспорті чи  гарантійному талоні, вказавши: №  

магазину, назву  виробу,  його серійний  номер, термін  гарантії, 

дата продажу, ставлять свій  підпис, і  печатку  магазину. Взуття 

відноситься до товарів, на які в обов’язковому порядку повинен 

встановлюватись гарантійний строк експлуатації (строк, 

протягом якого виробник (продавець, виконавець) бере на себе 

зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни 

відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг).  

Згідно статті 7 Закону - виробник (виконавець) 

забезпечує належну роботу (застосування, використання) 

продукції, протягом гарантійного строку, встановленого 

нормативно-правовими актами, нормативними документами чи 

договором. Гарантійний термін нараховується з дня продажу 

через роздрібну мережу або з початку сезону. Взуття віднесено 

до переліку сезонних товарів, гарантійні терміни яких 

обчислюються з початку відповідного сезону (додаток 1 до 

постанови КМУ від 19.03.94 . № 172), а саме: зимового 

асортименту - з 15 листопада по 15 березня; весняно-осіннього 

асортименту - з 15 березня по 15 травня; - з 15 вересня по 15 

листопада; літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня. 

Наприклад, якщо споживач придбав взуття зимового 

асортименту влітку і на нього встановлено гарантійний термін 

один місяць, то він буде відраховуватися з 15 листопада і до 15 

грудня.  

Деякі продавці установлюють завідомо малий 
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гарантійний строк на взуття, наприклад 14 днів, пропонуючи 

підписати такі собі договори купівлі продажу. В Україні 

гарантійний термін встановлюється державними стандартами і 

мінімальний складає 30 днів. Конкретний термін залежить від 

того, з яких матеріалів взуття виготовлене. Таких маленьких 

термінів гарантії на взуття, як 14 днів, 20 днів, взагалі не існує.  

Якщо придбання виявилось не зовсім вдалим, у разі 

виявлення протягом встановленого гарантійного строку 

недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені 

законодавством, має право вимагати:  

1) пропорційного зменшення ціни;  

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний 

строк;  

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.  

Згідно з положеннями Закону на усунення недоліків 

товару, на який існує гарантійний термін, встановлений 14-

денний строк або за згодою сторін інший термін. Отримуючи 

взуття з ремонту, необхідно  взяти документ із зазначенням дати 

прийому в ремонт та дати повернення взуття з ремонту, причини 

дефекту. Це матиме сенс, зокрема у випадку ремонту високих 

підборів. Неправильна заміна набійки може призвести до 

розколу підбора, особливо пластикового. Тобто у майбутньому 

можна буде довести, що каблук поламався не з вини замовника, 

а того, хто його ремонтував. У разі виявлення протягом 

встановленого гарантійного строку істотних недоліків, (недолік, 

який взагалі не може бути усунутий, його усунення потребує 

понад чотирнадцять календарних днів або він робить товар 

суттєво іншим, ніж передбачено договором) має право за своїм 

вибором вимагати від продавця або виробника розірвання 

договору та повернення сплаченої за товар грошової суми. При 

виникненні питання, до кого пред’являти претензію, грамотний 

споживач повинен пам’ятати, що право вибору належить йому, а 

не приватному підприємцю чи будь-якій іншій організації. 

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» 

вимоги споживача пред'являються на вибір споживача 

продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або 
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підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням 

споживача. При обміні товару гарантійний термін обчислюється 

заново з дня обміну. Не підлягає обміну та поверненню товар, у 

якого виникли недоліки внаслідок порушення споживачем 

правил користування або його зберігання. 

Роз’яснення щодо понять «недолік» та «істотний 

недолік» наведено в Законі України «Про захист прав 

споживачів». Відповідно до ст. 1 цього Закону недолік – будь-

яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових 

актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, 

що ставляться до неї, а також інформації про продукцію, яка 

надана виробником (виконавцем, продавцем). Істотний недолік 

– це недолік, який робить неможливим чи недопустимим 

використання товару відповідно до його цільового призначення, 

виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його 

усунення виявляється знову з незалежних від споживача причин 

і при цьому наділений хоча б однією з таких ознак: — він 

взагалі не може бути усунутий; — його усунення потребує 

понад 14 календарних днів; — він робить товар суттєво іншим, 

ніж передбачено договором. 

Експертиза дефектів взуття проводиться за заявою від 

приватної особи або організації. Найчастіше, це необхідно для 

вирішення виниклих конфліктних ситуацій з продавцем або 

виробником бракованої продукції. У процесі огляду фахівці 

застосовують органолептичні способи, а також досліджують 

його за допомогою спеціальних інструментів: лупи, пінцета і 

найпростіших засобів вимірювання, які потрібні для визначення 

розмірів. 

Перед тим, як провести аналіз взуття, експерт описує 

супровідні документи від заявника. Експертиза взуття 

виконується згідно з відповідними нормативно-технічними 

документами (ГОСТ, ТУ, ОСТ), що забезпечують її проведення 

у повному обсязі. Експерт досліджує обидві напівпари взуття, 

але висновок виноситься на підставі найменш якісної з них. 

Зазвичай для проведення експертизи якості взуття 

використовуються вимірювальна лінійка або стрічка і лупа, але 
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при необхідності проводяться і лабораторні дослідження 

експрес-аналізу неруйнівного методу контролю.  По 

завершенню експертизи складається висновок або акт, в якому 

позначається відповідність або невідповідність якості взуття 

чинним споживчим стандартам. Також експерт виносить 

висновок про можливість подальшої експлуатації взуття. 

Дуже важливим результатом органолептичного 

оцінювання взуття є сформований масив виявлених недоліків, 

що мають місце у сучасному взутті та можливість групування й 

аналізу цих недоліків за найважливішими у товарознавстві 

взуття ознаками – причинами виникнення, можливістю і 

доцільністю усунення, країнами виробниками тощо.  

Наприклад, найпоширенішими дефектами, які виявили 

експерти, були: неналежно закріплений каблук; взуття, непарне 

за розміром (різниця напівпар–понад 4 мм); щілини між 

деталями низу взуття; механічні пошкодження підкладки; 

неналежне з’єднання швів; дефекти швів (пропуски стібків, 

надмірно втягнута нитка, не втягнута нитка, повторні  стібки,  

непаралельність лінії шва до краю деталі заготовки верху); 

нерівно вклеєна  устілка;  складки  на устілці; різна висота 

танкетки у напівпарах взуття (понад 5 мм); щілини між 

підошвою і матеріалом верху взуття по лінії грані сліду (понад 2 

мм); не парність взуття за розміром (розпарування); 

розшарування устілки. Крім цього, створено масив недоліків 

взуття, що не погіршують його експлуатаційні властивості, 

проте  значно  погіршують  зовнішній  вигляд,  а  також  таких,  

що  очевидно  будуть  впливати  на  комфортність взуття при 

експлуатації. 

У процесі експертизи фахівець виявляє  різні дефекти: 

малозначні, значні і критичні, а також приховані і явні. Явний  

дефект   можна  виявити  вже при візуальному огляді виробу, а 

для того, щоб виявити прихований дефект, доведеться 

досліджувати взуття з браком більш серйозними способами і 

методами. Можна встановити критичний  дефект - наприклад, 

відірвався каблук або є серйозний залом на устілці, і пара не 

годиться для подальшої експлуатації. Або в результаті 
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з'ясується, що є значний дефект: тріснула шкіра, обсипалася 

фарба або осів  задник, але пара туфель, чобіт або черевик 

підлягає ремонту і може надалі носитися. До малозначних 

порушень споживчих вимог відноситься, наприклад, порушення 

якості обробки або відмінності у відтінках заготовок. 

З отриманим експертним висновком споживач може 

звернутися в магазин, з претензією на: усунення дефектів за 

рахунок магазину; зменшення ціни покупки відповідно до якості 

взуття; заміни  виробу на новий; повернення суми, яку  

споживач заплатив за взуття. Крім вартості виробу або оплати 

ремонту, заявник має право вимагати з відповідачів 

відшкодування витрат на проведення експертизи. 

Таким чином, дотримання правил по догляду за взуттям 

допоможе захистити взуття від несприятливого впливу 

навколишнього середовища, продовжити термін експлуатації 

взуття і завжди носити доглянуте привабливе взуття. Кожен 

день в процесі носіння взуття піддається шкідливим впливам 

зовнішнього середовища: вода, бруд, перепади температур, пил. 

Якщо не забезпечити необхідний догляд і правильну 

експлуатацію, навіть найякісніше взуття швидко прийде в 

непридатність. 
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ПРИНЦИПИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

Право на безоплатну правову допомогу (далі – БПД) є 

гарантією забезпечення соціальної справедливості в суспільстві. 

БПД на сьогодні постає об’єктом дослідження і привертає увагу 

значної кількості науковців, а також є предметом безперервних 

суперечок щодо природи та сутності такої правової допомоги. 

Дане питання також є об’єктом активного розгляду та 

обговорення країн ЄС. Можна відстежити, що відносно 

нещодавно юридичні консультації, захист та інші правові 

послуги, особливо для осіб з числа вразливих верств населення 

були "розкішшю". Ця ситуація відштовхувала довіру громадян 

до держави та віру в справедливе правосуддя. Але прийнятий 02 

червня 2011 року Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» дав можливість значному колу осіб отримати 

гарантовану державою БПД. До того ж Закон також закріпив 

основоположні принципи діяльності суб’єктів надання БПД які 

нам належить дослідити.  

Вивчаючи питання права особи на отримання БПД, 

можемо спостерігати ряд питань які безперечно потребують 

удосконалення. Основу державної політики у сфері надання 

БПД мають складати її принципи, а тому їх характеристика є 

актуальним предметом наукового дослідження. 

Дане питання в окремих аспектах вивчали такі науковці 

як: О.Г. Юшкевич, А.В. Іванцова, А.М. Бірюкова, С.В. 

Гончаренко, А.Я. Дубинський, Н.В. Хмелевська, І.Ю. 

Гловацький, А.Т. Комзюк, В.В. Копєйчиков, П.М. Рабінович, 
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О.Ф. Скакун, М. В. Стаматіна,  І. М. Козьяков та інші.  

Єдиного розуміння поняття «правова допомога» в 

літературних джерелах не існує його трактують як в широкому, 

так і у вузькому розумінні. Для прикладу, під поняттям правова 

допомога Н. В. Хмелевська розуміє вид чи сукупність видів 

юридичної допомоги, спрямованих на забезпечення реалізації 

прав і свобод людини, особи, громадянина, захисту цих прав і 

свобод, їх відновлення у разі порушення [1, с. 147].  

Втім згідно з Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу» (далі – Закон), правова допомога – надання правових 

послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод 

людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх 

відновлення у разі порушення; безоплатна правова допомога - 

правова допомога, що гарантується державою та повністю або 

частково надається за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів та інших джерел [2].  

Аналіз даних понять дає змогу визначити, що правова 

допомога – це допомога яка направлена на реалізацію прав та 

свобод людини і громадянина, а також недопущення порушень,  

утиску та пригноблення таких прав і свобод.  

Система надання БПД має відповідати потребам 

суспільства, а також надавати людям якісні правові послуги. Зі 

сторони держави не менш важливо розробити основні підвалини 

функціонування та розвитку вищезазначеної системи, яка 

повинна базуватися на принципах як першочергових ідеях.  

Будь які принципи це своєрідна система координат, у 

рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який 

визначає напрямок його розвитку [3, с. 240]. Г.С. Лопушняк 

зазначає, що принцип є центральним поняттям, 

основоположною ідеєю, яка пронизує систему будь-яких знань і 

субординує її [4, с. 78]. 

Різновидом принципів є принципи діяльності суб’єктів 

надання БПД. Такі принципи, М.В. Стаматіна розглядає як 

відправні начала, що визначають напрями реалізації 

компетенції, завдань і функцій суб’єктів надання безоплатної 

правової допомоги, їх повноважень і призначені забезпечити 
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реалізацію прав і свобод людини і громадянина [5, с. 854].  

Основоположні засади державної політики у сфері 

надання БПД окреслені у статті 5 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 року. До яких 

законодавцем віднесено: верховенство права, законність, 

доступність безоплатної правової допомоги, забезпечення якості 

безоплатної правової допомоги, гарантоване державне 

фінансування [2].  

Принцип верховенства права, як принцип державної 

політики у сфері надання БПД базується на вирішенні питань 

законними способами та методами. Він гарантований 

Конституцією, та є основним принципом який окреслює 

діяльність держави на забезпечення реалізації прав та свобод 

людини і громадянина. В даному принципі верховенство права 

гарантує рівний та вільний доступ громадян до правової 

допомоги. Конституція України у статті 59 гарантує кожному 

право на професійну правничу допомогу. У випадках 

передбачених Законом така допомога надається безоплатно.  

Принцип законності передбачає надання БПД виключно 

законними способами.  

Принцип доступності, спрямовує наявність системи 

органів які забезпечують вільний доступ осіб до БПД та їх 

юридичний захист. Важливе також достатнє інформування 

населення про наявність БПД, та можливість отримати 

безкоштовні правові послуги.  

Принцип забезпечення якості БПД означає, що суб’єкти 

надання БПД є висококваліфікованими фахівцями в сфері права, 

а держава гарантує кожній особі отримання якісних послуг у 

сфері правової допомоги, та здійснює контроль за цим.  

Принцип гарантованого державного фінансування не 

менш важливий та означає, що грошова винагорода суб’єкту 

надання БПД за виконану ним працю фінансується з державних, 

місцевих бюджетів та інших джерел, які не пов’язані з 

особистими коштами клієнта.  

На нашу думку, принципи надання БПД – це 

основоположні засади які стосуються безпосередньо втілення в 
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життя права на БПД, а саме його доступності, якості та 

гарантованості державою, що визначають напрям державної 

політики у сфері надання правової допомоги.  

Принципи надання БПД які зазначені в ст. 5 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 

року хоч і є вичерпними та на наш погляд, можуть бути 

доповнені такими складовими як наприклад: принцип рівності, 

взаємодії та взаємоповаги, принцип домінування прав і свобод 

людини, принцип моральності та справедливості, принцип 

гуманізму, принцип гласності та принцип відповідальності.  

Принцип рівності означає, що первинна БПД яка 

гарантована державою має надаватися всім особам без 

виключення в повній мірі та за однакових умов. Не зважаючи на 

вік, стать, колір шкіри чи релігійну приналежність.  

Принцип взаємодії та взаємоповаги, слід розуміти як 

співпрацю того хто надає БПД та того хто її отримує, а також 

погодження подальших дій задля досягнення спільної мети. 

Також, ці суб’єкти мають бути взаємо ввічливими та 

співпрацювати розуміючи і поважаючи один одного.  

Принцип домінування прав і свобод людини – це захист 

прав і свобод осіб на засадах їх рівності перед законом 

незалежно від національної приналежності, соціального статусу, 

освіти, релігійних переконань, мови, матеріального чи 

службового становища.  

Принцип моральності та справедливості, має гарантувати 

високі духовні та моральні якості суб’єктів надання БПД, та 

повну ліквідацію порушень закону незважаючи на те ким є 

порушник, а також відновлення порушених прав і свобод 

людини, та притягнення до відповідальності осіб які 

спричинили ці порушення.  

Принцип гуманізму передбачає людяне ставлення до 

осіб, чиї права та свободи зазнали утиску та порушень.  

Принцип гласності має забезпечувати прозору, доступну, 

зрозумілу та відкриту для суспільства діяльність правників, 

котрі стоять на сторожі справедливості.  

Принцип відповідальності, повинен передбачати 
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відповідність поведінки та результатів діяльності суб’єктів 

надання БПД. 

Отже проведене дослідження дає можливість зробити 

наступні висновки:  

1. Система БПД є важливою для реалізації 

конституційного права  кожного на   професійну правничу 

допомогу.  

2. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 

02.06.2011 року закріпив основні принципи надання БПД якими 

є: принцип верховенство права, принцип законність, принцип 

доступності БПД, принцип забезпечення якості БПД та принцип 

гарантованого державного фінансування.  

3. Основні принципи надання БПД, які закріплені 

Законом, пропонуємо доповнити такими принципами як: 

принцип рівності, принцип взаємодії та взаємоповаги, принцип 

домінування прав і свобод людини, принцип моральності та 

справедливості, принцип гуманізму, принцип гласності та 

принцип відповідальності. Вони сприятимуть якісному 

функціонуванню  систему надання БПД.  
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МЕДІАЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

Судова система в даний час дуже сильно завантажена в 

зв’язку з величезною кількістю цивільних, кримінальних, 

господарських та інших справ. Все це пов'язано з 

волевиявленням зацікавлених осіб, що виражається в реалізації 

свого права на захист законних інтересів за допомогою 

звернення в судові органи. Необхідність зниження 

завантаженості судів справами залишається актуальною вже на 

протязі багатьох років. Не завжди суперечка заслуговує бути 

розглянутою в судовому порядку з різних причин, тому 

необхідно вказати всім учасникам правовідносин на можливість 

врегулювання наявних між ними розбіжностей за допомогою 

використання інших способів захисту. Зокрема, зацікавлені 

особи можуть використовувати різні примирні процедури, в 

тому числі, і медіацію. Зазначений інститут є новим в 

українському законодавстві, при чому досі не розроблено 

механізму втілення в життя права на медіацію, не визначено 

права та повноваження медіатора, вимог до медіатора та багато 

інших питань, які стосуються вказаного інституту. Проте на часі 

стоїть прийняття нового для українського законодавства 

нормативного акту, а саме: Закону України «Про медіацію», 

який покликаний врегулювати вказані вище прогалини в 

законодавстві. 

Стосовно визначення змісту визначення «медіації» в 

наукових колах точаться дискусії, адже до останнього часу в 

національному законодавстві були відсутні будь-які нормативно 

закріплені визначення вказаного поняття. Якщо звернутись до 

тексту проекту Закону України «Про медіацію» який вже 

пройшов перше читання в Верховній Раді, можна сказати про те, 

що під медіацією розуміється процес позасудового 

врегулювання спорів або запобігання виникненню спорів, за 



 89 

добровільною згодою учасників судового процесу з допомогою 

медіатора (медіаторів) шляхом проведення переговорів [1]. 

Медіація є дуже зручним способом вирішення існуючого 

спору. Така примирна процедура підходить не для всіх судових 

справ, але при цьому її універсальність не зазнає сильних 

обмежень. 

Медіація має деякі переваги в порівнянні з судовим 

порядком вирішення спору: 

1) ефективність: домовленості, досягнуті сторонами 

медіації, виконуються частіше, ніж судові рішення; 

2) відносна дешевизна: використання примирної 

процедури не тягне за собою обов’язок несення судових витрат, 

в разі укладення сторонами медіативної угоди; 

3) швидкість: вирішення спору в рамка медіації може 

бути обумовлено декількома годинами; 

4) збереження ділових зв’язків: при досягненні згоди 

сторони будуть більш позитивно ставитися один до одного, ніж 

при винесенні судового рішення, що задовольняє вимоги лише 

однієї сторони; 

5) захист «слабкої» сторони: не завжди сторона спору 

має можливість залучити в якості представника 

висококваліфікованого юриста для захисту свої прав та 

інтересів, а процедура медіації передбачає наявність одного 

спеціаліста для врегулювання інтересів обох учасників процесу 

у вирішенні спору [2, с. 34–40]. 

В даний час процедура медіації не користується 

особливою популярністю, що може пояснюватися різними 

причинами:  

1) недовірою до недержавним (позасудових) інститутів 

вирішення конфліктів;  

2) недостатнім закріпленням на законодавчому рівні 

механізму врегулювання спорів за допомогою медіації.  

Тому медіація в адміністративному судочинстві являє 

собою відносно новий правовий інститут, який на практиці ще 

не отримав належного закріплення як часто використовуваний. 

На нашу думку, процедура медіації може виявитися 
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незамінною в процесі запобігання та протидії домашньому 

насильству, яке передбачене ст. 173-2 КУпАП [3].  

В даний час більшість потерпілих від сімейного 

насильства відмовляються писати заяви про притягнення до 

відповідальності агресора або забирають їх в ході проведення 

розгляду. Це пояснюється вірою в те,що акт насильства був 

одиничним, боязню помсти, накладенням на винного 

штрафу,який буде сплачуватися з сімейного бюджету і тим 

самим ще погіршить матеріальне становище сім’ї.  

При цьому потерпілий просить забрати агресора з 

квартири, так як боїться залишитися з ним. Але в зв’язку з 

відсутністю заяви потерпілого співробітники правоохоронних 

органів не вправі провести затримання порушника. Проте 

залишення його за місцем проживання може спричинити більш 

серйозні наслідки. 

Звісно ж, що для вирішення подібних конфліктів 

можливо залучити служби медіації, які не тільки допоможуть 

сторонам вирішити наявні проблеми (наприклад, зберегти 

сім’ю), а й складуть медіативну угоду, в якій будуть передбачені 

всі правові наслідки негідної поведінки, якщо вона буде мати 

місце в майбутньому. 

Як можна помітити, безсумнівно позитивною стороною 

медіації є можливість сторін самостійно припинити існуючі між 

ними розбіжності шляхом досягнення угоди про врегулювання 

спору на взаємовигідних або принаймні взаємоприйнятних 

умовах. В рамках даної процедури кожна з умов врегулювання 

спору установлюється тільки з обопільної згоди сторін. Тут 

немає переможців і переможених. До того ж, виявлення 

справжніх причин конфлікту і узгодження інтересів є 

ключовими факторами, що в більшості випадків дозволяють 

сторонам не просто врегулювати суперечку, але і закінчити 

протиріччя, що утворюють конфлікт, тобто фактично припинити 

конфлікт не протиборство. 

У процесі медіації часто обговорюються питання, які 

можуть безпосередньо не відноситись до заявлених вимог і 

заперечень, але враховуватися при розробці підсумкової угоди. 
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При цьому сторони можуть встановити будь-які умови 

врегулювання спору, які не суперечать чинному законодавству, 

виходячи зі своїх суб’єктивних уявлень про розумність, 

прийнятність та справедливість. 

Той факт, що в процесі медіації сторони правового 

конфлікту самостійно знаходять точки дотику і самостійно 

усувають наявні розбіжності, виступає свого роду гарантією 

того, що сторони в більшості випадків належним чином 

виконають досягнуту угоду. Підсумкова медіативна угода 

оцінюється ними як результат їх власних зусиль, умови якого 

відповідають їх інтересам. Тому у сторін з’являється підвищена 

мотивація в його реалізації. 

Як позитивний фактор слід виділити і те, що медіація 

завжди спрямована в майбутнє, на створення такої угоди, яка 

при обставинах, що склалися буде працювати досить тривалий 

час. 

Отже, медіація в Україні – це новий і ще не достатньо 

врегульований інститут в українському законодавстві. 

Аналізуючи сутність визначення вказаного поняття та 

процедуру його втілення в життя, наведену в проекті Закону 

України «Про медіацію» можна виділити низку позитивних 

моментів втілення вказаного інституту на практиці в порівнянні 

з судовим порядком вирішення спору головні з них такі: 1) 

ефективність; 2) відносна дешевизна; 3) швидкість вирішення 

спору; 4) збереження ділових зв’язків; 5) захист «слабкої» 

сторони. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що внесення до 

законодавства змін, що створюють умови для проведення 

медіації в адміністративному процесі, має стати важливим 

етапом і значним стимулом подальшої лібералізації 

адміністративно-деліктного законодавства. 
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Рівень забезпечення певного регіону, як і країни в цілому, 

залежить бід багатьох факторів, одним з яких є рівень розвитку 

медицини та якість медичних послуг. Відтак, ресурсне 

забезпечення, а точніше ресурсний потенціал галузі охорони 

здоров‘я, напряму впливає на соціально-економічний розвиток 

Чернігівської області. 

Потенціал галузі являє собою сукупність можливостей, 

котрі можуть бути реалізовані у межах певного виду 

економічної діяльності за конкретних умов її здійснення. Під 

умовами економічної діяльності розуміється сукупність 

чинників, які можуть призвести до ефективної реалізації 

потенційної здатності суб‘єктів господарювання досягати 

попередньо визначеної мети на рівні певного регіону.  

Потенціал галузі охорони здоров‘я забезпечує не лише 

поточні  результати її функціонування, а також визначає 

майбутні перспективи розвитку. Загалом потенціал галузі 

охорони здоров‘я певного регіону буде визначатися потенціалом 

кожного із закладів охорони здоров‘я, що функціонують в 

межах даного регіону. 

Ефективність функціонування галузі охорони здоров‘я у 

Чернігівській області залежить від її ресурсного забезпечення, 

а точніше від:  

- підготовленості медичних працівників,  
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- чисельності лікарняних й амбулаторно-поліклінічних 

закладів області та її відповідності потребам самої системи 

охорони здоров’я; 

- чисельності населення області. 

Отже, на даному етапі необхідно проаналізувати 

перераховані чинники ефективності функціонування галузі 

охорони здоров‘я на регіональному рівні. 

Дані щодо чисельності населення Чернігівської області та 

її динаміки на протязі трьох аналізованих років представлені у 

таблиці 1. 

Таблиця 1. Динаміка чисельності населення Чернігівської 

області на протязі 2018-2020 років 
Показник Період  Темпи росту, % 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Чоловіче населення області, 

тис. осіб 
459,6 453,6 447 98,69 98,54 

- у відсотках  45,44 45,49 45,49 100,11 100,00 

Жіноче населення області, 

тис. осіб 
551,9 543,6 535,7 98,50 98,55 

- у відсотках  54,56 54,51 54,51 99,91 100,00 

Міське населення області, 

тис. осіб 
652,2 645,4 638,8 98,96 98,98 

- у відсотках  64,48 64,72 65,00 100,37 100,43 

Сільське населення області, 

тис. осіб 
359,3 351,8 343,9 97,91 97,75 

- у відсотках  35,52 35,28 35,00 99,32 99,21 

Доросле населення області, 

тис. осіб 
848,6 836,9 825,1 98,62 98,59 

- у відсотках  83,90 83,92 83,96 100,02 100,05 

Дитяче населення області, 

тис. осіб 
162,9 160,3 157,6 98,40 98,32 

- у відсотках  16,10 16,08 16,04 99,88 99,75 

Чисельність населення 

області, тис. осіб 
1011,5 997,2 982,7 98,59 98,55 

Джерело: дані Головного управління статистики у 

Чернігівській області 
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Так, на протязі 2018-2020 років спостерігалось поступове 

скорочення чисельності населення Чернігівської області, яке за 

три роки зменшилось на 12,6 тис. осіб, а темп скорочення за цей 

період склав 2,74%. 

Скорочення чисельності населення Чернігівської області 

відбуло як за рахунок скорочення чоловічої, так і за рахунок 

скорочення жіночої частини населення, причому темпи 

скорочення населення обох статей були приблизно однакові. На 

долю жіночого населення області припадало майже 55% від 

загальної чисельності, відповідно, трохи більше 45% припадало 

на долю чоловічого населення. 

Що стосується місця проживання, то у сільській 

місцевості на протязі 2018-2020 років темпи скорочення 

чисельності населення були більші за темпи скорочення 

міського населення. Чисельність міського населення 

Чернігівської області на протязі аналізованого періоду 

практично у два рази була більшою за чисельність населення, 

що проживало у сільській місцевості. 

Чисельність дитячого населення, що проживало на 

території Чернігівської області складала: 162,9 тис. осіб чи 

16,10% від загальної чисельності населення області у 2018 році, 

160,3 тис. осіб чи 16,08% від загальної чисельності населення 

області у 2019 році та 157,6 тис. осіб чи 16,04% від загальної 

чисельності населення області у 2020 році. На долю дорослого 

населення області припадало 83,90% або 848,6 тис. осіб у 2018 

році, 83,92% або 836,9 тис. осіб у 2019 році та 83,96% або 825,1 

тис. осіб у 2020 році. 

Кількість комунальних закладів охорони здоров‘я, за їх 

основними  видами, представлено у таблиці 2.  
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Таблиця 2. Комунальні заклади охорони здоров‘я 

Чернігівської області та їх динаміка на протязі 2018-2020 років 

Показник Кількість за період, од.  Темпи росту, % 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Міські лікарні 7 7 10 100,00 142,86 

Дитячі міські 

лікарні 
1 1 1 100,00 100,00 

Обласні лікарні 2 2 2 100,00 100,00 

Центральні районні 

лікарні 
22 22 19 100,00 86,36 

Психіатричні 

лікарні 
1 1 1 100,00 100,00 

Пологові будинки 2 2 2 100,00 100,00 

Інші заклади 

охорони здоров‘я 
52 50 46 96,15 92,00 

Усього закладів 87 85 81 97,70 95,29 

Джерело: дані комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський обласний центр громадського 

здоров’я» Чернігівської обласної ради 

 

Отже, кількість комунальних закладів охорони здоров‘я 

Чернігівської області у 2018-2020 роках зменшилась з 87 до 81, 

тобто на 6,90%. Зменшення кількості центральних районних 

лікарень та інших закладів охорони здоров‘я, а також 

збільшення кількості міських лікарень на території Чернігівської 

області пов‘язане з реформою у галузі охорони здоров‘я, яка 

почалася у 2016 році з метою забезпечення 

громадян України рівним доступом до якісних медичних послуг 

й перебудови системи охорони здоров'я таким чином, щоб 

пацієнт був в її центрі. 

Дані щодо забезпечення закладів охорони здоров‘я 

Чернігівської області лікарями у 2018-2020 роках представлені у 
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таблиці 3. 

Таблиця 3. Забезпечення закладів охорони здоров‘я 

Чернігівської області лікарями на протязі 2018-2020 років 

Показник Кількість за період, од. Темпи росту, 

% 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Штатні лікарські 

посади 
4824,75 4782,0 4504,75 99,11 94,20 

Кількість 

працюючих лікарів 
3509 3476 3294 99,06 94,76 

Джерело: дані комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський обласний центр громадського 

здоров’я» Чернігівської обласної ради 

 

Представлені у таблиці 3 дані свідчать про зменшення 

кількості штатних лікарських посад з 4824,75 одиниць у 2018 

році до 4504,75 одиниць у 2020 році. Загалом, за аналізований 

період кількість штатних посад медичних працівників даної 

категорії зменшилась на 6,63%. Така ситуація пов‘язана зі 

зменшенням кількості комунальних закладів охорони здоров‘я у 

Чернігівській області, а також зі скороченням їх штату. 

На рисунку 1 представлено дані щодо рівня кваліфікації 

лікарів, котрі працювали у закладах охорони здоров‘я 

Чернігівської області. 
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Рис. 1. Динаміка рівня кваліфікації лікарів, що на протязі 

2018-2020 років працювали у закладах охорони здоров‘я 

Чернігівської області  

Джерело: дані комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський обласний центр громадського 

здоров’я» Чернігівської обласної ради 

 

Як видно з представлених вище даних, більше третини 

атестованих лікарів, котрі на протязі 2018-2020 років працювали 

у закладах охорони здоров‘я досліджуваної області, мали вищу 

категорію. Питома вага лікарів, що мали першу категорію 

зменшилась з 45,63% у 2018 році до 42,97% у 2020 році. Другу 

категорію протягом останніх трьох років мали не більше 19% 

від загальної кількості атестованих лікарів. 

Дані щодо забезпечення закладів охорони здоров‘я 

Чернігівської області середнім медичним персоналом у 2018-

2020 роках представлені у таблиці 4. 
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Таблиця 4. Забезпечення закладів охорони здоров‘я 

Чернігівської області середнім медичним персоналом на протязі 

2018-2020 років 

Показник Кількість за період, од. Темпи росту, 

% 

2018 

рік 

2019 рік 2020 

рік 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Штатні посади 

середнього 

медичного 

персоналу 

10457 10168,25 8970,25 97,24 88,22 

Кількість середніх 

медичних 

працівників 

10341 9332 8416 90,24 90,18 

Джерело: дані комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський обласний центр громадського 

здоров’я» Чернігівської обласної ради 

 

Кількість штатних посад середнього медичного 

персоналу у закладах охорони здоров‘я Чернігівської області 

протягом трьох останніх років зменшилась з 10457 одиниць у 

2018 році до 8970,25 одиниць у 2020 році, тобто за три роки 

кількість штатних посад медичних працівників даної категорії 

зменшилась на 14,22%. Тобто темпи зменшення кількості 

штатних посад середнього медичного персоналу закладів 

охорони здоров‘я Чернігівської області були вищими за темпи 

зменшення кількості штатних посад лікарів. Відповідно 

відбулося зменшення у кількості працюючих в області середніх 

медичних працівників. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити 

висновок про те, що Чернігівська область має достатній 

ресурсний потенціал у галузі охорони здоров‘я, котрий 

необхідно постійно нарощувати за рахунок впровадження 

інноваційних методів надання медичної допомоги, поступового 

технічного переоснащення лікарень, підвищення ефективності 
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мотивації працівників, підвищення рівня кваліфікації медичного 

персоналу, а це, у свою чергу, позитивно вплине здоров‘я 

населення області і, відповідно, на її трудовий потенціал. 
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РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В 

ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ І 

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Досліджено складні економічні питання та роль судової 

економічної експертизи при їх розв’язанні, а також принципи 

забезпечення позитивних ефектів в економіці.  

Конфлікти інтересів в економіці являють собою широкий 

спектр конфліктів, в основі яких лежать суперечності між 

економічними інтересами окремих юридичних і фізичних осіб 

та груп. Це боротьба за певні пільги, ресурси, сфери 

економічного впливу, розподіл власності тощо. Зазначені види 

конфліктів поширені на різних рівнях економіки. Розходження у 

поглядах, розбіжність сприйняття й оцінювання тих чи інших 

подій дуже часто призводять до спірних економічних ситуацій. 

Коли ситуація, що склалася, становить перешкоду для 

досягнення поставленої мети хоча б одного з учасників 

взаємодії, то виникає конфліктна ситуація. Будь-якому 

конфлікту передує спірна ситуація, проте далеко не всяка спірна 

ситуація веде до конфлікту [2]. Розв’язання економічних 

конфліктів, як і будь-яких інших, неминуче потребує процедури 

доказування наявності чи відсутності певних елементів, які 
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стали причиною їх виникнення. Одним із інструментів 

доказування в кримінальному процесі є судова економічна 

експертиза. Говорячи про роль судової економічної експертизи 

як засобу доказування, слід визначити поняття доказування та 

доказу. Згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом 

України (далі - «КПК України»), доказування полягає в 

збиранні, перевірці та оцінюванні доказів із метою встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія 

кримінального правопорушення; винуватість обвинуваченого; 

вид і розмір шкоди (збитків), завданої правопорушенням та 

інше.  

Процесуальне законодавство України не визначає 

проведення судової економічної експертизи як обов’язкове. Але 

розмір шкоди (збитків) в економічних злочинах, що підлягає 

обов’язковому доказуванню в більшості випадків ефективно 

може бути встановлено шляхом проведення саме судової 

економічної експертизи. 

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального 

провадження у тому числі шляхом отримання висновків 

експертів. Таким чином, проведення судової економічної 

експертизи є способом збирання доказів сторонами 

кримінального провадження.  Доказами в кримінальному 

провадженні є фактичні дані, на підставі яких слідчий, 

прокурор, детектив, слідчий суддя й суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення 

для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 

Висновки експертів є процесуальними джерелами доказів поряд 

із показаннями, речовими доказами, документами. Отже, 

висновки судової економічної експертизи з позицій КПК 

України є джерелом фактичних даних економічного характеру, 

на підставі яких слідчий, прокурор, детектив, слідчий суддя й 

суд встановлюють наявність чи відсутність фактів і обставин, 

що є істотними для кримінального провадження. Кожний доказ 

оцінюється з точки зору належності, допустимості, 

достовірності, а сукупність зібраних доказів - достатності та 
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взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 

рішення. Таким чином, фактичні дані, викладені у висновках 

експертів - економістів, мають бути оцінені слідчим (судом) з 

точки зору достовірності, а сукупність зібраних фактичних 

даних - з точки зору взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення.  

Згідно з Законом України «Про судову експертизу»: 

«судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних 

знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, 

явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або 

будуть предметом судового розгляду» [1]. Розкриваючи обрану 

тему, необхідно визначити предмет судової економічної 

експертизи, що є основною характеристикою будь-якого 

дослідження. Питанню про предмет судової експертизи 

присвячено праці О. Р. Шляхова, який визначає його як 

фактичні дані, обставини справи, що встановлюються за 

допомогою спеціальних знань і дослідження матеріалів 

кримінальної або цивільної справи.  

Визначення предмета судової експертизи О. Р. Шляхова 

можна розуміти таким чином: це факти та дані про факти, що 

встановлюються за допомогою спеціальних знань і дослідження 

матеріалів кримінальної або цивільної справи судовими 

експертами. Дослідивши документи щодо здійснення 

господарської операції експерт - економіст підтверджує факт 

фіксації в документах інформації про здійснення господарської 

операції, тобто експерт - економіст одночасно встановлює 

інформацію про факт здійснення господарської операції в 

минулому та факт відображення такої інформації у відповідних 

документах. Слід зазначити, що в разі встановлення експертом 

будь - якого факту при оформленні експертизи в ній будуть уже 

викладені дані, відомості, інформація про факт, установлений 

під час дослідження, що узгоджується з визначенням судової 

експертизи як джерела доказів (фактичних даних) наведеним в 

ст. 84 КПК України. 

За ознакою ролі судової економічної експертизи та 

експертного економічного дослідження в розв’язанні та 
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профілактиці конфлікту спірні економічні ситуації можна 

класифікувати таким чином. 

1. Передбачувано конфліктні - спірні економічні ситуації, 

що не досягли стадії їх сприйняття як конфліктних. Виникають, 

коли при здійсненні господарської діяльності суб’єкт 

економічних відносин передбачає, що його дії можуть бути не 

сприйняті іншою стороною, викликати спірну ситуацію. Роль 

експертного економічного дослідження зводиться до аналізу 

можливих спірних варіантів оцінювання контролюючими 

органами чи контрагентами економічних відносин із наступним 

підтвердженням або спростуванням їх правильності. Варіанти 

такої оцінки, як правило, указуються замовником у питанні, що 

ставиться на вирішення експертизи. Не висока ефективність 

експертного дослідження в запобіганні передбачуваних 

конфліктів викликана великою кількістю варіантів оцінювання 

певної економічної ситуації та неможливістю опрацювання 

вичерпної кількості цих варіантів [3]. Замовниками таких 

експертних економічних досліджень можуть бути як працівники 

правоохоронних органів, які вивчають наявність економічних 

ознак злочину, так і суб’єкти економічних відносин, що бажають 

провести незалежний аналіз своїх дій або незалежно оцінити дії 

інших осіб стосовно себе. Роль експертного дослідження в таких 

ситуаціях має ознаки профілактики конфліктів. Після 

незалежного оцінювання експертом спірної ситуації стадія її 

сприйняття сторонами як конфліктної може й не настати.  

2. Внутрішньогосподарські - виникають у межах одного 

суб’єкта господарської діяльності, між його структурними 

підрозділами або між управляючою компанією та компанією, 

що управляється. Такі економічні спори рідко заходять у сектор 

конфліктних (до розгляду в суді), оскільки у зв’язку з тим, що 

учасники взаємодії в цьому випадку, як правило, мають єдине 

керівництво, яке й приймає остаточне рішення. Роль експертних 

досліджень у таких ситуаціях зводиться до аналізу ситуації і 

прогнозування наслідків і ефективності управлінських рішень. 

На вирішення експертам можуть ставитися питання про 

порівняння економічних ефектів від прийняття декількох 
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варіантів альтернативних управлінських рішень. 

3. Господарські - спірні ситуації, які увійшли в 

конфліктну стадію, що виникають у процесі організації та 

здійснення господарської діяльності між юридичними особами. 

Як правило, такі конфлікти виникають унаслідок недотримання 

умов укладених договорів. Роль судової економічної експертизи 

при розв’язанні такого роду конфліктів зводиться до 

встановлення суми заборгованості однієї особи перед іншою, 

суми внеску в спільну діяльність, факту виконання чи 

невиконання інших елементів відносин, установлених 

договорами господарюючих суб’єктів.  

4. Цивільні - спірні ситуації, що увійшли в конфліктну 

стадію та виникли у відносинах, де хоча б однією зі сторін є 

фізична особа. До такого роду конфліктів можна віднести 

трудові спори, спори, пов’язані із соціальними виплатами. 

Завданнями, що вирішуються судовою економічною 

експертизою при розв’язанні такого роду конфліктів, є 

встановлення заборгованості по заробітній платі, 

обґрунтованості виплати заробітної плати й розміру пенсійних 

виплат та інше.  

5. Кримінальні - спірні ситуації, що увійшли в конфліктну 

стадію та виникли між державою та суб’єктами економічної 

діяльності внаслідок оцінювання правоохоронними органами 

економічної діяльності суб’єктів господарювання, як такої, що 

посягає на охоронювані кримінальним законодавством  

відносини. Роль судової економічної експертизи при розв’язанні 

такого роду конфліктів зводиться до встановлення економічної 

складової дій суб’єктів економічних відносин, які відповідно до 

КК України кваліфікуються як злочин. Отже, судова економічна 

експертиза, одним із завдань якої є встановлення елементів 

складу економічних злочинів, для з’ясування яких необхідні 

спеціальні економічні знання, бере участь у процесі руйнування 

систем протиправної поведінки в галузі економіки. Рушійною 

силою для запуску відповідних механізмів є кваліфікація таких 

систем поведінки, як протиправних у кримінальному 

законодавстві. Таким чином, створення конкурентоспроможної 
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економіки України безпосередньо залежить від досконалості її 

кримінального законодавства і судової економічної експертизи.  
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, 

ВИДИ ТА ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ 

 

Без сумнівів, дисциплінарна відповідальність є важливим 

інститутом трудового права, існування якого дозволяє 

забезпечити дисципліну праці в установах, підприємствах, 

організаціях, що безпосередньо має важливе значення для 

здійснення ефективної праці.  

Чинне на сьогодні трудове законодавство не містить 

чіткого визначення того, що являє собою дисциплінарна 

відповідальність. У Кодексі Законів про Працю України (далі – 

КЗпП України) лише закріплено, що працівники зобов'язані 

працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження власника або уповноваженого ним органу, 

додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до 

майна власника, з яким укладено трудовий договір, а в разі 

порушення ними трудової дисципліни до них можуть бути 

застосовані відповідні стягнення [1]. 

Дисциплінарна відповідальність була предметом 

дослідження багатьох учених у галузі трудового права, де кожен 

з них доводив своє бачення. Аналізуючи думки науковців, ми 

зробили висновок, що такі дослідники, як Л. П. Грузінова,                                       

Н. Б. Болотіна, П. Д. Пилипенко одноголосно стверджують, що 

«дисциплінарна відповідальність» − це один із видів юридичної 

відповідальності, яка полягає в обов’язку працівника нести 

відповідальність перед власником або уповноваженим ним 
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органом, за скоєний працівником дисциплінарний проступок і 

понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами 

трудового права [2, с. 19; 3, с. 440; 4, с. 152]. 

Також на нашу думку, заслуговує на увагу позиція В. I. 

Щербини, щодо поняття «дисциплінарна відповідальність». 

Дослідник стверджує, що «дисциплінарна відповідальність» − 

це передбачений нормами трудового права особливий правовий 

стан суб’єктів охоронних правовідносин, який виявляється в 

тому, що роботодавець дає негативну оцінку протиправній 

поведінці працівника та реагує на неї визначеними законом 

примусовими заходами [5, с. 291].  

Аби ширше зрозуміти зміст та сутність дисциплінарної 

відповідальності, важливо визначити їх головні риси, а саме: 1) 

вона є видом юридичної відповідальності; 2) є одним із двох 

видів трудової відповідальності; 3) дисциплінарну 

відповідальність можна розглядати у двох аспектах – 

позитивному та негативному; 4) відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків 

працівник несе не перед державою, а перед роботодавцем; 5) 

завдання внаслідок вчинення дисциплінарного проступку 

матеріальної чи іншої шкоди власнику не є обов’язковим [6, с. 

133]. 

Враховуючи те, що існують різні точи зору, щодо 

визначення поняття «дисциплінарна відповідальність», 

випливає, що працівник має сумлінно, чесно та своєчасно 

виконувати роботу, а у разі, якщо працівник скоїв 

дисциплінарний проступок, то він повинен понести 

дисциплінарні стягнення, відповідно до законодавства.  

Слід зазначити, що у юридичній літературі, вчені 

виділяють декілька видів дисциплінарної відповідальності. Як 

правило, вирізняють загальну та спеціальну дисциплінарну 

відповідальність працівників [7, с. 58]. Такий поділ, на думку                             

Ю. С. Адушкіна, обумовлений трьома підставами: по-перше, 

включенням особи в той чи інший тип колективу; по-друге, 

належністю громадянина до організації певного виду; по-третє, 

характером функцій, виконуваних особою в даній організації [8, 
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с. 28-29].  

Підставою будь-якої дисциплінарної відповідальності є 

дисциплінарний проступок. Так само як і дисциплінарна 

відповідальність, дисциплінарний проступок не визначається 

КЗпП України. Проте в проекті Трудового кодексу України, 

пропонується таке визначення: «Дисциплінарним проступком є 

невиконання або неналежне виконання працівником трудових 

обов’язків, покладених на нього згідно з цим Кодексом, 

трудовим законодавством, колективним договором, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, нормативним актом 

роботодавця і трудовим договором» [9]. Він традиційно складає 

суб’єкт, суб’єктивну сторону, об’єкт та об’єктивну сторону. 

На нашу думку, необхідно розглянути види 

дисциплінарної відповідальності, аби детальніше визначити всі 

особливості даного поняття. Отож, загальна дисциплінарна 

відповідальність регулюється КЗпП України й правилами 

внутрішнього трудового розпорядку та поширюється на всіх 

працівників, окрім працівників, для яких встановлено 

спеціальну дисциплінарну відповідальність [10, с. 344]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 147 КЗпП України «за порушення 

трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 

тільки один з таких заходів стягнення:                               1) 

догана; 2) звільнення» [11]. Норма цієї статті поширюється на 

більшість працівників, які несуть загальну дисциплінарну 

відповідальність.  

Що стосується спеціальної дисциплінарної 

відповідальності, то її загальні положення визначає ч. 2 ст. 147 

КЗпП України. У цій частині статті зазначено, що 

законодавством, статутами і положеннями про дисципліну 

можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й 

інші дисциплінарні стягнення [11]. Окрім того, слід зауважити, 

що спеціальна дисциплінарна відповідальність − це вина особи у 

порушенні норм трудової дисципліни, негативних наслідків з 

боку уповноваженого суб’єкта. Саме ця дисциплінарна 

відповідальність характеризується: а) спеціальним суб’єктом 

дисциплінарного проступку; б) особливим характером 
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дисциплінарного проступку; в) спеціальними видами 

дисциплінарних стягнень; г) особливим порядком накладення та 

оскарження дисциплінарного стягнення [12, с. 235].  

Суб’єктом загальної дисциплінарної відповідальності є 

будь-який працівник, на якого поширюються загальні норми про 

дисципліну: правила внутрішнього трудового розпорядку, КЗпП 

України; а спеціальної − державні службовці 

(військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, 

прокуратури, судді та інші), які підлягають дисциплінарній 

відповідальності на підставі нормативно-правових актів, 

статутів і положень про дисципліну, зокрема це: Закон України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 р., Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р., Закон України 

«Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» 

від 22.02.2006 р., Закон України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 р., Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 

р., Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних сил 

України» від 24.03.1999 р. тощо.  

Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку 

характеризує вина, тобто певне психічне ставлення особи до 

своїх протиправних дій та їх шкідливих наслідків [13, с. 44].  

Об’єктом дисциплінарного проступку є трудова 

дисципліна. Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку 

складається з протиправної поведінки суб’єкта. Немає 

юридичного значення, чи такий проступок завдав шкоди 

роботодавцеві, чи ні. Протиправність поведінки полягає в 

порушенні трудових обов’язків, закріплених нормами трудового 

права: КЗпП України, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, статутами, положеннями тощо. Для належної 

правової оцінки об’єктивної сторони дисциплінарного 

проступку юридичне значення має: обставина вчинення 

проступку, стан умов праці; обставини, які передували 

вчиненню проступку, час, місце вчинення проступку, наявність 

або відсутність поважних обставин, які вплинули (могли 

вплинути) на його вчинення [14, с. 5]. 

Отже, здійснений аналіз, дає змогу дійти висновків: по-
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перше, дисциплінарна відповідальність є різновидом юридичної 

відповідальності; по-друге, значення інституту дисциплінарної 

відповідальності полягає в забезпеченні правопорядку у сфері 

праці з одночасним спонуканням до якісного виконання 

учасниками трудових правовідносин покладених на них 

обов’язків на конкретному підприємстві, в установі чи 

організації. Наразі існують два види дисциплінарної 

відповідальності: загальна і спеціальна. Не залежно від виду 

дисциплінарної відповідальності, підставою її виникнення є 

дисциплінарний проступок, який традиційно включає суб’єкт, 

суб’єктивну сторону, об’єкт, об’єктивну сторону, які мають 

певні особливості, залежно від виду дисциплінарної 

відповідальності.  
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ВИЩА РАДА МАГІСТРАТУРИ ФРАНЦІЇ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Насьогодні в Україні тривають різноманітні реформи. 

Однією з найтриваліших і найскладніших є судова реформа. 

Особливо звертає на себе увагу той факт, що тривалий час не 

можуть визначити хто і як буде формувати суддівський корпус. 

Поки визначаються, багато вакансій залишаються не 

заміщеними.  

Україна не перша країна, яка намагається вирішити це 

питання. Тому доцільно звернутися до світового досвіду. В 

Європі вже в кінці ХІХ ст. були створені спеціальні органи, які 

відповідали за формування суддівського корпусу, відповідно з 

того часу вже створені, перевірені на практиці стандарти їх 

функціонування. 

Корисним нам буде в цьому досвід Франції, яка в ХІХ ст. 

була флагманом державних перетворень. Так, саме Франція 

стала першою країною, де на законодавчому рівні був створений 

орган суддівського управління – Вища рада магістратури. Вона 

була створена у 1883 р. відповідно до закону про організацію 

судової влади. 

Метою нашого доробку є дослідження процесу 

формування, функціонування Вищої ради магістратури Франції, 

характеристика її повноважень, складу та значення в системі 

державних органів Франції.  

Що ж таке Вища рада магістратури – це особливий орган 

державної влади, основним завданням якого є добір кандидатів 
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на посади суддів і прокурорів, а також здійснення функцій 

дисциплінарної ради суддів [1, с.129].  

Вищій раді магістратури надано статусу конституційного 

органу відповідно до Конституції Франції 1958 року. Раду 

очолює Президент Республіки, його заступником є Міністр 

юстиції. Відповідно до Конституції повноваження із 

формування складу Ради із 9 осіб належало виключно 

Президентові Республіки. Однією із основних функцій органу 

було подання пропозицій Президенту Республіки щодо 

кандидатур на посади радників Касаційного суду та перших 

президентів Суду апеляційної інстанції. [2]. 

З часу виникнення Вища рада магістратури Франції 

декілька разів змінювалась практично разом із Конституцією 

республіки. Нині статус Ради магістратури регулюється 

Конституційним законом від 27 липня 1993 р. та органічним 

законом Про Вищу раду магістратури від 22 грудня 1958 р. в 

редакції від 5 лютого 1994 р. Так, відповідно до статті 64 

Конституції Франції Вища Рада магістратури покликана 

надавати допомогу Президентові як гарантові незалежної 

судової влади, а фактично вона здійснює адміністративне 

керування судами, особливо судами звичайної юрисдикції [3, с. 

8]. 

До складу Ради входять двадцять членів, яких призначає 

Президент. Рада складається з двох палат (formations), одна з 

яких має компетенцію по відношенню до суддів і включає, крім 

президента Республіки і міністра юстиції, п’ять суддів і одного 

прокурора, одного державного радника, який призначається 

Державною радою, а також трьох осіб, які не можуть бути 

депутатами Парламенту чи суддями і призначаються відповідно 

Президентом Республіки, головою Національних зборів і 

головою Сенату. Зазначені шість членів Ради магістратури 

(п’ять суддів і один прокурор) обираються таким чином: один 

обирається Зборами суддів Касаційного суду зі складу цього 

суду, крім осіб, які займають адміністративні посади; один 

обирається зборами голів судів (трибуналів) високої та малої 

інстанції зі свого складу або із числа апеляційного трибуналу; 
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два судді і один прокурор обираються зі складу магістратів судів 

і трибуналів, крім осіб, які займають адміністративні посади [3, 

с. 8-9].  

Палата, компетенція якої поширюється на прокурорів, 

формується за тим самим принципом, що й попередня палата, за 

винятком того, що до неї входять п’ять прокурорів та один 

суддя відповідно. Вони обираються: один обирається зборами 

прокурорів Касаційного суду зі свого складу; один – зборами 

генеральних прокурорів апеляційного суду із свого складу; один 

– зборами прокурорів Республіки при трибуналах великої 

інстанції із свого складу; два прокурори і один суддя – зі складу 

магістратів судів і трибуналів. Інших магістратів обирають 

відповідно до статті 3 Закону «Про Вищу Раду магістратури» 

виборщики у дві колегії: для суддів і для прокурорів. Колегія 

виборщиків суддів нараховує 160 членів, а колегія виборщиків 

прокурорів – 80 членів. Після процедур обрання Президент 

Республіки призначає цих осіб на посади членів Ради 

магістратури Франції. Отже, формування палат у Раді 

магістратури здійснюється не самою Радою, як, наприклад, в 

Україні, а шляхом прямого обрання, а потім призначення члена 

Ради до відповідної палати. 

Члени Вищої Ради магістратури Франції призначаються 

на чотири роки без права переобрання. Вони працюють на 

постійній основі і не можуть бути відкликані з посади. Якщо під 

час дії Ради з’явиться нова вакансія, то Президент Республіки 

протягом трьох місяців призначає нового члена Вищої Ради. 

Проте строк його повноважень буде обмежуватися строком 

повноважень Ради в цілому. З 1994 року Президент набув права 

призначати адміністративного секретаря Ради магістратури 

Франції [4, с. 161]. 

Одним із етапів модернізації інститутів Ради відбувся 

через конституційні зміни 2008 року та з прийняттям 

органічного закону 2010 року, завдяки яким змінено процедуру 

головування у Вищій раді магістратури Франції, її склад, 

процедуру призначення прокурорів. Наразі в рамках своєї 

компетенції Вища рада магістратури Франції має повноваження 
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пропонувати кандидатури на посаду суддів Касаційного суду 

(Першого Президента, президентів палат, радників, радників із 

особливих питань, радників, які працюють тимчасово, 

референтів, що готують рішення), перших президентів 

апеляційного суду та президентів трибуналів (судів першої 

інстанції). Рада має повноваження щодо проведення перевірок, 

вивчення справ, проведення опитувань, може як ініціювати, так і 

відкликати пропозиції. Стосовно інших призначень 

повноваження в цій сфері належать Міністру юстиції, а Вища 

рада магістратури надає власні висновки щодо проектів 

пропозицій, які, утім, не мають обов’язкового характеру для 

Міністра юстиції [5]. 

Крім того, однією з новацій реформи 2008 року є 

запровадження можливості безпосереднього звернення до 

Вищої ради магістратури учасників судового процесу. Існує три 

комісії, які розглядають звернення. Дві з них вивчають 

звернення стосовно суддів і одна відносно прокурорів. До їх 

складу входять два магістрати та дві особи, які не є 

магістратами, вони обираються президентом, що відповідає за 

формування суддівського або прокурорського корпусу. З огляду 

на неупередженість, ці члени не можуть брати участь у 

засіданнях секції щодо дисциплінарної відповідальності, у 

випадках звернення до неї. Звернення учасника процесу не може 

поставити під сумнів винесене суддею рішення. Звернення до 

Вищої ради магістратури є обмеженим у випадку якщо 

дисциплінарний проступок був вчинений магістратом в процесі 

виконання своїх обов’язків та під час судового процесу, який 

його стосувався [5]. 

Отже, Вища рада магістратури Франції виникла ще в ХІХ 

ст., і з того часу постійно еволюціонувала. Всі зміни, що 

відбувались протягом ХХ ст. сприяли формуванню 

повноважень, які перетворили Вищу раду магістратури на 

консультативний орган. Але попри це, вона залишається 

органом, який сприяє збереженню незалежності судової влади. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. Введення карантину змінило 

життя кожного з нас, та особливо вплинуло на сферу освіти, 

змусивши адаптуватися до новин умов надання освітніх послуг. 

Генеральний директор організації ЮНЕСКО Одрі Азулай ще у 

березні 2020 року заявила, що понад 1,5 мільярда молодих 

людей у 165 країнах світу не можуть відвідувати заняття в 

освітніх навчальних закладах через пандемію коронавірусу 

COVID-19. 

Такий стан спонукає до вироблення нових технологій 

донесення знань через впровадження всіх наукових досягнень.. 

Тому питання цифровізації закладів вищої освіти в умовах 

пандемії коронавірусу залишаються, як ніколи актуальними. 

Аналіз досліджень і публікацій та невирішені частини 

проблеми.  

Теоретичні та практичні аспекти різних форматів 

цифровізації закладів вищої освіти та нових технологій 

донесення знань висвітлювались у наукових працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених,як-то: Арешонков [1], В.М. 

Бабаєв, Г.В. Стадник, Т.В. Момот[2], Шевченко Л. С [7], 

Лук’яненко Д. Г., Степаненко О. П.[8], Md Nazirul Islam Sarker, 

Min Wu, Cao Qian, G.M. Monirul Alam[10.], Cathrine Edelhard 

Tømte, Trine Fossland, Per Olaf Aamodt & Lise Degn [11.], Janja 

Komljenovic [12.]. 

Проте, не зважаючи на активні наукові пошуки і певні 
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здобутки, ще недостатньо уваги приділено проблемам онлайн-

освіти, що базується на застосуванні IT-технології і потребує 

подальшого дослідження саме у цьому напрямі. 

Мета і завдання наукової роботи. Метою статті є 

визначення напрямів цифровізації закладів вищої освіти. 

Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність 

актуалізації та розв’язання наступних завдань: розглянути стан 

доступу домогосподарств до мережі Internet; наявність у 

домогосподарствах електронно-цифрових засобів 

життєдіяльності; окреслити завдання для проведення 

цифровізації закладів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу.  

Вимушене впровадження через коронавірусні 

захворювання локдауну та перехід на повне дистанційне 

навчання негативно позначається на якості підготовки 

випускників на всіх рівнях освіти. Тому виникає нагальна 

потреба корегування фахових навичок всіх стейкхолдерів 

навчального процесу, в тому числі науково –педагогічних 

працівників та студентів. 

Організація дистанційного навчання передбачає 

забезпечення всіх учасників процесу якісним комп’ютерним 

обладнанням, охопленням мережею швидкісного Інтернету, 

впровадження нових форматів та технологій донесення знань в 

період пандемії, технологій віртуальної та доповненої 

реальності , а також елементів штучного інтелекту. Основою 

цього процесу є цифровізація в закладах вищої освіти. 

Щодо доступу до послуг Інтернету та їх користування, то 

тенденції виглядають слідуючим чином: 
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Таблиця 1. Розподіл домогосподарств за доступом до 

послуг Інтернету (у % до загальної кількості) 
 2018 2019 

усі 

домо- 

госпо- 

дарств

а 

у тому числі ті, 

які проживають усі 

домо- 

госпо- 

дарств

а 

у тому числі ті, 

які проживають 

у 

міських 

поселен

- 

нях 

у сіль- 

ській 

міс- 

цевост

і 

у 

міських 

поселен

- 

нях 

у 

сільсь-

кій 

міс-

цевості 

Частка 

домогосподарст

в, які мають 

доступ до 

Інтернету вдома 

61,5 71,6 40,6 65,8 76,3 44,1 

Частка осіб, які 

за останній рік 

користувалися 

послугами 

Інтернету 

62,6 70,1 47,8 70,1 77,4 55,9 

Залежно від віку та статті 2019 р. 

Чоловіки 
15-17 18-24 25-35 36-59 60-74 

Старш

е 75 

96,5 96,7 93,4 77,6 40,8 18,4 

Жінки 98,9 94,7 95,5 81,7 38,7 10,6 

Джерело: [3.] 

 

Статистичні дані засвідчують слідуючи тенденції, що до 

пандемії  37% населення України (14 058 960 осіб) не 

користувалися Інтернетом взагалі, а частота користування 

Інтернетом суттєво різнилася в розрізі вікових груп та 

місцевості. Продовжує залишатись значна нерівність в 

користуванні Інтернетом серед жителів сільської місцевості та 

міст. У міських поселеннях  77, 4% жителів мали доступ до 

Інтернету, а в сільській місцевості їх було на 27, 8% менше (55,9 

% до загальної чисельності проживаючих громадян ) (табл.1).  

Серед інших країн світу Україна має слідуючи динаміку 

охоплення населення, що користувалось послугами Інтернету 

(таб. 2): 
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Таблиця 2. Частка населення у віці 16-74 років, яке 

повідомило, що за останні 12 місяців користувалось послугами 

Інтернету (відсотків) 
 Все населення 

 

У тому числі: 

чоловіки жінки 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Австрія 84,3 87,9 87,5 88,0 90,7 89,5 80,7 85,2 85,4 

Бельгія 

 

86,5 87,7 88,7 87,6 88,5 90,1 85,4 86,8 87,3 

 Болгарія 59,8 63,4 64,8 60,5 64,8 66,2 59,1 62,1 63,4 

Греція 69,1 ... 73,0 71,2 ... 74,9 67,1 ... 71,1 

Данія 97,0 97,1 97,3 96,4 97,0 97,4 97,5 97,2 97,2 

Естонія 87,2 88,1 89,4 87,1 87,9 89,4 87,4 88,3 89,3 

Ірландія 85,0 84,5 84,5 84,0 83,0 83,3 86,0 86,0 85,7 

Іспанія 80,6 84,6 90,7 82,5 85,5 90,7 78,6 83,7 90,7 

Італія 61,3 63,1 74,4 65,7 67,1 77,1 57,2 59,2 71,8 

Кіпр 75,9 80,7 84,4 77,5 80,9 84,3 74,4 80,6 84,6 

Латвія 79,9 80,1 86,1 80,9 80,3 84,4 79,0 80,0 85,0 

Литва 74,4 77,6 79,7 74,0 77,0 79,5 74,7 78,2 79,9 

Люксембург 97,5 97,4 97,4 98,6 97,5 97,5 96,3 97,2 97,2 

Мальта 77,3 80,1 81,7 77,4 81,6 81,6 77,2 78,5 81,7 

Нідерланди 90,4 93,2 94,7 93,1 94,5 94,9 89,2 91,9 94,6 

Німеччина 89,6 84,4 88,1 90,9 87,7 91,1 88,3 81,2 85,3 

Норвегія 97,3 96,4 96,4 97,2 97,1 97,1 97,4 95,5 95,5 

Польща 73,3 76,0 77,5 73,8 76,5 77,8 72,8 75,5 77,3 

Португалія 70,4 73,8 74,7 72,0 76,2 76,4 69,0 71,6 73,0 

Румунія 59,5 63,7 70,7 62,1 65,4 71,8 56,9 62,1 69,6 

Словенія 75,5 78,9 79,7      

76,9  

76,9 

79,4 81,9 74,1 78,3 77,6 

Спол. 

Королівство 

94,8 ... 94,9 94,8 ... 94,5 94,8 ... 95,3 

Турція 58,3 64,7 64,7 67,6 72,8 72,8 49,2 56,6 56,6 

Угорщина 79,3 76,8 76,1 80,1 77,6 77,4 78,4 76,0 74,8 

Фінляндія 87,7 87,5 88,9 88,8 84,7 90,2 86,6 90,4 87,6 

Франція 85,6 80,5 82,0 85,7 82,2 83,8 85,5 79,0 80,4 

Чеська 

Республіка 

76,5 78,7 80,7 78,2 81,6 82,8 74,8 76,0 78,7 

Швеція 91,5 95,5 92,1 92,0 95,8 90,7 91,0 95,2 93,7 

Україна
 

58,7 65,2 69,4 59,9 66,2 71,1 57,6 64,3 67,9 
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Джерело: [3.] 

 

Наведені дані свідчать про стабільну тенденцію 

впровадження в повсякденне життя громадян України послуг на 

основі Інтернет.  

Щодо наявності в домогосподарствах електронно-

цифрових засобів життєдіяльності, то ситуація виглядає 

слідуючим чином: 

Таблиця 3. Наявність у домогосподарствах електронно-

цифрових засобів життєдіяльності  
Електронно-цифрові засоби (у 

середньому на 100 

домогосподарств, штук) 

2010 2012 2014 2016 2018 

персональні комп'ютери 25 33 37 38 37 

мобільні телефони 167 187 197 201 203 

ноутбуки 6 14 26 27 35 

планшети … … … 15 19 

Джерело: [4.] 

 

Спостерігається стійка тенденція до зростання кількості 

персональних комп'ютерів (на 148%), мобільних телефонів (на 

122%),, ноутбуків (на 583%),  та планшетів,  у 

домогосподарствах. 

Змінились і вимоги майбутніх клієнтів закладів вищої 

освіти. Вони полягають в: 

1. капіталізації часу навчання та пришвидшенні 

отримання необхідних, в тому числі і унікальних, навичок та 

вмінь галузевого та міжгалузевого характеру; 

2. забезпеченні доступу до масштабних проектів та 

компаній для застосування отриманих навичок; 

3. самонарощуванні унікальних навичок за потребами 

споживачів навчальних послуг; 

4. можливості отримання пожиттєвої освіти тощо. 

Зараз останні тенденції зростання захворюваності від 
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пандемії COVID-19 внесли свої корективи в повсякденне життя. 

Це призвело до різкого збільшення числа користувачів онлайн-

послугами в різних напрямках, зокрема онлайн-навчання. 

Почався процес масової цифровізації  в сфері вищої освіти. 

Разом з тим для якісного проведення цієї роботи 

необхідно вирішити цілу низку нагальних питань: 

1. розробити уніфіковану цифрову стратегію цифровізації 

закладів вищої освіти; 

2. удосконалити нормативно- правову базу; 

3.  визначити стандарти цифровізації; 

4. провести роботу по матеріально- технічному 

забезпеченню процесу цифровізації; 

5. створити базові  інформаційні сервіси, які 

використовуються у навчальному процесі (відеоекрани для 

навчальних занять, хмарні технології для зберігання та обміну 

даними тощо); 

6. визначити навчальні платформи та хмарне 

забезпечення і їх взаємодію; 

7. розробити: 

- професійні стандарти на відповідні посади 

професорсько- викладацького складу з урахуванням специфіки 

діяльності у віртуальному просторі та внести зміни в 

класифікатор професій; 

- нове програмне забезпечення всього освітнього 

процесу; 

- нові навчальні програми міждисциплінарного 

характеру; 

- нормативи праці та оплати працівників закладів вищої 

освіти при роботі у віртуальному мережевому середовищі тощо; 

8. здійснити : 

- створення  цифрової  бібліотеки  (забезпечує  доступ  

студента або викладача до наукової літератури з будь-яких 

пристроїв, незалежно від місця знаходження і часу доби) з 

інструментами науко - метричного оцінювання показників 

наукової роботи та публікаційної активності викладачів і 

співробітників університету; 
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– створення цифрових кампусів (досвід США, 

європейських країн). 

- цифровізацію всіх використовуваних баз даних закладів 

вищої освіти, як-то створення систем цифровізації процесів 

управління, цифрового маркетингу,науково методичної та 

навчальної діяльності, тощо; 

- цифровізацію процесів взаємодії з абітурієнтами та 

студентами тощо; 

8. забезпечити: 

- впровадження нових елементів впливу на формування 

навичок і компетенцій студентів, як-то впровадження технологій 

віртуальної та доповненої реальності , неігрових додатків, 

застосування нейротехнологій, а також елементів штучного 

інтелекту; 

- перехід на навчання, побудоване на проектній роботі ( 

poject-based learning ), а також навичках технологічного та 

інноваційного лідерства. 

9. створити кластери цифровізації освітніх послуг. 

Забезпечення реалізації визначених вимог потребують 

кардинальної зміни парадигми функціонування закладів вищої 

освіти при підготовці та перепідготовці кадрів. Впровадження 

цих  змін вже давно на часі. 

Висновок.  

Проведений аналіз доступу домогосподарств до мережі 

Internet показав, что в Україні необхідно забезпечити їх якісним 

цифровим обладнанням, кардинально збільшити швидкість 

передачі данних та провести роботу по навчанню населення 

цифровим технологіям. 

Існує нагальна потреба в цифровізації закладів вищої 

освіти та на основі цього впровадження якісних программ 

підготовки кадрів новим професіям, орієнтованим в майбутне. 

Окреслені проблемні питання та запропоновані шляхи їх 

вирішення потребують подальшого наукового дискусу та 

поглибленого вивчення.  
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ У СФЕРАХ ОСВІТИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ 

 

Знання нашого часу – найцінніший продукт. В умовах 

динамічних змін ринку праці дуже важливо підвищувати 

кваліфікацію чи навіть кардинально змінювати спеціальність. 

Основна вимога сучасних людей щодо освітнього процесу це 

максимум результату за короткий період часу, а ще він повинен 

бути гнучким та мобільним. 

Сучасне та якісне онлайн-навчання відповідає всім цим 

вимогам. Тому не дивно, що імпульс онлайн-освіти набирає все 

більших обертів, і зараз майже всі провідні навчальні заклади  

розробили онлайн-курси. У той же час така форма навчання має 

деякі обмеження, все ж є і кілька переваг онлайн-навчання, які 

пояснюють, чому навчання онлайн може стати найбільшою 

революцією в сучасній освіті, зупинимось на основних. 

Доступність. Важливою умовою навчання є доступ 

потенційних користувачів до онлайн-середовища (Інтернету). 

Не потрібно їхати в інше місто чи за кордон. Освіта у такому 

форматі доступна абсолютно всім незалежно від віку, стану 

здоров’я, соціальної приналежності чи достатку. Насправді, 

онлайн-освіта є ідеальною моделлю навчання, адже всі мають 

однакові можливості та права. На сьогодні інформаційний 

простір в Інтернеті щільно насичений пропозиціями, 

залишається обрати лише той курс, який вам необхідний. 

Мобільність. Кожен може сам організувати власний 

навчальний простір та розробити зручний графік. Наразі багато 

відеолекцій адаптовані під мобільні платформи, тому їх можна 
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слухати вибираючи зручний час і місце для навчання. Крім того, 

найновіша інформація, технології, теорії: матеріал онлайн-

курсів оновлюється динамічніше, ніж офлайнові програми. 

Економія часу і фінансів. Зазвичай онлайн-програми 

коштують дешевше, ніж ті, які проводяться офлайн. Багато 

навчальних курсів взагалі проводяться безкоштовно. Після 

закінчення курсів можна отримати не лише якісні знання, а й 

сертифікат, який підтверджує факт навчання. Такі документи 

сьогодні охоче визнаються роботодавцями. 

Прокачування професійних навичок. Для сприяння 

розвитку кар’єри, збільшення доходу та реалізації планів зі 

зміни професії або підвищувати свою кваліфікацію чи здобувати 

нові навички, які допоможуть поліпшити позиції на ринку праці, 

українці прагнуть отримати в Інтернеті додаткові знання. Також, 

з метою самоствердження досить часто споживачі користуються 

онлайн-курсами, щоб розібратися в найбільш трендових 

темах (політика, фінанси, соціологія).  

Відповідні дипломи та сертифікати надаються не завжди, 

у деяких випадках доведеться вдовольнитися лише отриманими 

знаннями. Але якщо сертифікат все ж було отримано, то його 

можна сміливо додавати до резюме. Це покаже потенційним 

роботодавцям, що ви прагнете до навчання і хочете отримати 

більше знань і нових навичок.  

Трансформація зайнятості є результатом масштабного 

впровадження цифрових технологій та інновацій у робочий 

процес та сприяє формуванню потенціалу діджиталізації.  

Сфера зайнятості в Інтернеті пропонує необмежені 

можливості, але також існує багато ризиків, пов’язаних з 

отриманням цієї роботи.  

Онлайн-зайняті не потрапляють в систему правового 

регулювання соціально-трудових відносин в країні походження 

клієнта чи працівника. Вони не забезпечуються соціальним 

регулюванням: тривалість робочого часу, відпустка, лікарняні, 

мінімальна заробітна плата, гарантія роботи, дискримінація 

тощо.  

Онлайн-працівники ризикують працюючи лише з однією 
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платформою чи виконуючи завдання для одного клієнта цієї 

платформи, що обумовлюється фінансовою залежністю від 

нього. Іноді клієнти пропонують таким працівникам роботу на 

спеціальних платформах, але після проходження процедури 

рекрутингу (у певний робочий час і за віповідну винагороду). У 

даному випадку відносини набувають ознак відносин найму та 

мають захищатися законодавством, але практично цього не 

відбувається, тому для працівника втрачається перевага 

гнучкості, яка сприяла його додатковій самозайнятості. Як 

правило, онлайн-працівники не сплачують соціальних внесків та 

не зареєстровані як самозайняті.  

Існують також інші проблеми пов’язані із цією галуззю. 

Наприклад, із блокуванням своїх акаунтів. Серед причин 

блокування акаунта фрілансери також відмічали свої порушення 

правил роботи на платформах. 

Діджиталізація зайнятості передбачає також ризик 

використання робочої сили і формування ринку праці через 

поширення краудворкінгу – передачі завдань значній кількості 

фрілансерів через посередника – онлайн-платформу. Останнім 

часом набуває значного поширення у Європі.  

Компанії використовують ресурси інтернет-платформ, 

щоб знайти нові ідеї, здійснити різні опитування і дослідження. 

Однією з провідних німецьких платформ є clickworker.de, яка 

засвідчує, що на неї вже працює понад один мільйон 

краудворкерів. В Україні краудворкінг не такий поширений, як 

за кордоном, але він розвивається.  

Онлайн-працівник залежить від рейтингу роботодавця, 

який є непередбачуваним. І можлива передача компаніями 

ризиків працівникам з нестійкою зайнятістю. Наслідки 

поширення кіберплатформ у компаніях у вигляді тиску на 

цінову конкурентоспроможність зумовлюють ще більшу 

проблематику ніж правова недосконалість в системі 

регулювання цифрової зайнятості (компанії, які використовують 

кіберплатформи, можуть пропонувати товари і послуги за 

значно нижчими цінами). Поширення краудворкінгу може 

призвести до розширення тіньової економіки, незаконної праці 
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та нової цифрової нестандартної зайнятості. Як свідчать 

дослідження, діджиталізацію зайнятісті складно регулювати, але 

враховуючи зарубіжний досвід можна визначити напрями 

вирішення питання. З огляду на те, що переважна більшість 

онлайн-замовників зосереджена у невеликій кількості країн, то 

можна передбачити можливості впливу на ці процеси 

законодавчих інструментів та впровадити нові правила гри в 

суспільстві. На рівні ЄС важливе значення матиме розробка і 

впровадження відповідних нормативів щодо ставлення 

роботодавців та агентств з працевлаштування до своїх 

працівників, зокрема, стосовно справедливості та гарантування 

хоча б мінімального стимулювання працівників. 

Висновок. Онлайн-навчання – це дуже вигідний, дієвий 

та зручний спосіб набуття нових знань. Звичайно, самонавчання 

онлайн вимагає більшої мотивації та самоконтролю, оскільки 

воно не містить чинника соціального тиску. Однак якщо 

визначити мотивацію та поставити чіткі цілі, то за допомогою 

онлайн-освіти можна якісно здобувати нові знання, опанувати 

нову професію, вдосконалити навички та підвищити 

кваліфікацію. 

Ось чому сьогодні зростає актуальність розвитку 

цифрових компетентностей, якісного й ефективного 

застосування цифрових систем та технологій, можливість 

критичного мислення. 
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ПЕРШОПОЧАТКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному суспільстві психолог все частіше виступає 

як експерт з питань оптимального використання людського 

фактору у виробництві, управлінні, навчанні, установ охорони, 

правоохоронної та іншої діяльності. Психологічна експертиза 

аналізується багатьма прикладними галузями психологічної 

науки (інженерної, медичної, педагогічної, юридичної). 

Особливо важливу роль психологічна експертиза грає в 

юриспруденції. Від її результатів часом залежить характер і 

зміст прийнятого повноважною особою рішення, характер і 

обсяг відповідальності, форми і засоби впливу на 

правопорушника та ін. 

Психологічна експертиза традиційно використовується в 

кримінальному, цивільному та адміністративному процесах. 

Головною фігурою в них виступає суд або суддя, і спеціальне 

психологічне знання потрібно для забезпечення ефективності 

діяльності в першу чергу цих органів. Тому психологічну 

експертизу в юрисдикційної процесі називають судово-

психологічною. 

Становлення судово-психологічної експертизи пов’язано, 

по-перше, з розвитком експертизи як засобу доказування і, по-

друге, з розвитком психологічної науки. Експерти у судовому 

процесі мають різний статус в залежності від характеру чинного 

законодавства і змісту теоретичних концепцій, виражених в 

правовій формі. До них відносяться то як до «довідкових 

свідків», то як до «наукових суддів». 

Історія судово-психологічної експертизи у радянському 
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правосудді починається з Декрету про суд № 2, прийнятого в 

1918 р, ст. 14 у якій висновки судових експертиз було офіційно 

допущено в якості доказів у кримінальних справах. Інструкція 

Наркомюста РРФСР від 23 липня 1918 «Про організацію і дії 

місцевих народних судів» містить вказівки про залучення 

експертів з метою дослідження психіки обвинуваченого. Були 

вказівки на необхідність призначення експертизи і в Положенні 

про народний суд від 30 листопада 1918. 

В Інструкції для народних слідчих, затвердженої 

Наркомюстом УРСР в 1919 р, також зазначалося, що з метою 

підвищення якості огляду слідчий може запрошувати фахівців, 

що володіють спеціальними знаннями (наприклад, для 

дослідження розумових здібностей обвинуваченого, їх 

психічних станів, психічної ненормальності. 

Застосовувалися спеціальні знання і в таких особливих 

судах, якими були в 1917-1922 рр. революційні трибунали. У 

положенні про них від 18 березня 1920 вказувалося, що суд 

вправі допустити як доказ висновок експерта. 25 травня 1922 р 

третя сесія ВЦВК прийняла перший Кримінально-

процесуальний кодекс Української РСР, в ст. 64 якого було 

зазначено: «Експерти запрошуються до суду у випадках, коли 

при розслідуванні або при розгляді справи необхідні пізнання в 

науці, мистецтві чи ремеслі» [2]. 

Згідно ст. 63 КПК РРФСР 1922 р і ст. 67 КПК УСРР 1922 

р проведення експертизи визнавалося обов’язковим, коли у суду 

або слідчого виникли сумніви з приводу психічного стану 

обвинуваченого або свідка. Ці положення закону справедливо 

тлумачилися як встановлення обов’язку слідчого і суду 

призначити у разі потреби судово-психологічну або судово-

психіатричну експертизу. 

Перші кримінально-процесуальні закони і інші 

нормативні акти зіграли важливу роль в становленні судово-

психологічної експертизи як джерела доказів в кримінальному 

процесі. 15 лютого 1923 року постановою ВЦВК було 

затверджено новий кримінально-процесуальний кодекс 

Української РСР, який діяв до 1 січня 1961 г.. Він відтворив всі 
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положення про експертизу КПК 1922 р проте в ч. 3 ст. 298 ввів 

суттєву зміну, яким відкинув погляд на судового експерта як на 

наукового суддю, висновки якого не підлягають оцінці судом, і 

визнав висновок судової експертизи у кримінальній справі 

рівним доказом у ряду з іншими. 

Експертиза як джерело доказів отримує застосування і в 

цивільно-процесуальному законодавстві. У гл. XVI Цивільно-

процесуального кодексу Української РСР, прийнятого 7 липня 

1923 р передбачалося залучення експертів для роз’яснення 

питань, що потребують спеціальних знань [1]. 

Для практичного втілення законодавчих приписів про 

можливість і необхідність призначення різного роду експертиз з 

метою надання допомоги правосуддю були створені установи, в 

обов’язок яких ставилося надання такої допомоги. Уже в 1918 р 

в Петрограді був організований кабінет з вивчення злочинності і 

злочинця, одним із завдань якого було проведення судово-

психологічних досліджень. Такі ж кабінети були відкриті в 

Саратові, Москві, Баку, Ростові та інших містах. У 1924-1925 рр. 

створюються спеціальні психолого-криміналістичні установи у 

Києві, Харкові, Одесі. Пізніше за рішенням Наркомюста УРСР 

ці кабінети були реорганізовані в обласні інститути науково-

судової експертизи, які, крім криміналістичних, фізичних, 

хімічних та інших експертиз, проводили кримінолого-

психологічні дослідження. У період розробки перших 

нормативних актів про процесуальну діяльність молодих органів 

соціалістичного правосуддя, кримінально-процесуальної 

кодифікації в правовій науці йшла гостра дискусія про роль 

експертизи, її значення для суду і слідства як джерела доказів. 

Відомі вітчизняні процесуалісти С. В. Познишев , В. Д. 

Сперанський, М. А. Чельцов, І. Н. Якимов та інші в тій же чи 

іншій мірі відстоювали концепцію Л. Є. Владимирова про 

виняткове значення експертного висновку як джерело доказу, 

перш за все з приводу психічних якостей особистості, яке не 

може бути відкинуто судом або слідчим. Однак, як зазначалося, 

вже перші нормативні акти, що регулюють радянських 

судочинство, а потім і кримінально і цивільно-процесуальні 
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кодекси відкинули винятковість висновків експертів, зрівнявши 

їх з усіма іншими доказами. 

У порівнянні з іншими видами експертиз судово-

психологічна експертиза поширення не отримала в зв’язку з не 

розробленістю її теорії, методичних основ її проведення, 

відсутністю підготовлених кадрів, а також із-за методологічних 

помилок в психологічній науці, про які вже йшлося. Ці причини, 

особливо остання, привели до того, що до середини 30-х років 

дослідження в галузі судово-психологічної експертизи повністю 

припинилися. Одночасно були виключені з КПК норми, що 

регулюють можливість визначення психічного стану 

обвинуваченого (з КПК РРФСР - в 1929 р, Грузинської РСР-в 

1931 р, Азербайджанської РСР-в 1934 р). У тих союзних 

республіках, де КПК приймалися пізніше, спеціальні норми про 

визначення психічного стану обвинуваченого взагалі в них не 

включалися. Винятком був КПК УРСР, прийнятий 20 липня 

1927 р який зберіг зміст ст. 199-205 КПК УРСР 1922 року в 

дещо зміненому вигляді [3]. 

Викладені вище обставини призвели до того, що 

протягом більш ніж тридцяти років судово-психологічна 

експертиза в юрисдикційному процесі не проводилася. Однак це 

не означає, що соціалістичне правосуддя взагалі ігнорував 

наукові дані психології. Дослідження особливостей психіки 

обвинуваченого, свідків, потерпілих проводилося в рамках 

судово-психіатричної експертизи. Так, в довідковому посібнику 

для слідчих рекомендувалося передавати на дозвіл експертів-

психіатрів питання про психічні недоліки, що викликають 

нездатність правильно сприймати обставини, що мають 

значення для справи; про здатність неповнолітнього свідка чи 

потерпілого сприймати факти давати про них показання, хоча 

рішення таких питань відноситься до компетенції експертів-

психологів. 

Змішання в цих випадках психологічних і психіатричних 

моментів, які підлягають з’ясуванню у юрисдикційному процесі, 

пояснюється частковим збігом предметів наук психології та 

психіатрії, а також відсутністю законодавчої регламентації цих 
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питань і практики застосування судово-психологічної 

експертизи. 

Якісно новий етап у розвитку судово-психологічної 

експертизи починається з часу реформи радянського 

законодавства (1958-1960 рр.). До цього моменту в правовій 

науці міцно утвердилася думка про необхідність 

використовувати досягнення психологічної науки в боротьбі зі 

злочинністю та правопорушеннями. Психологічні знання 

безпосередньо застосовувалися в діяльності правоохоронних 

органів, що дозволяло глибше зрозуміти особистість 

правопорушника, свідка або зацікавленої особи, знайти до них 

індивідуальний підхід, вибрати і застосувати найбільш 

відповідні ситуації тактичні прийоми і рішення. 

Дискусія з приводу психологічної експертизи, яка 

розгорнулася починаючи з середини 50-х років, показала, що 

противники її проведення в якості одного з головних аргументів 

використовували відсутність посилань на цю експертизу в 

нормативних актах. Крім того, стверджувалося, що експерт-

психолог повинен вивчати особу обвинуваченого, свідка, 

потерпілого, а це компетенція суду та інших правоохоронних 

органів, і що висновок експерта-психолога може скасовувати 

внутрішнє переконання суду і слідчого і матиме для нього 

встановлений характер . 
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СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА: 
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Службовий етикет є базовою основою, на якій 

вибудовується фундамент ділової культури всередині будь-якої 

організації. Традиційно службовий етикет регулює відносини, 

які складаються між людьми в процесі їхньої діяльності в 

організації на міжособистісному, внутрігруповому та 

міжгруповому рівнях. Ці відносини переважно мають три 

основні вектори: перший по вертикалі – це відносини «керівник 

– підлеглий», другий по горизонталі – відносини з колегами по 

службі, і, нарешті, третій – гендерні відносини, що включають 

відносини між чоловіком і жінкою на службі, а також відносини 

між людьми старших вікових груп. 

У межах організаційної поведінки всі три вектори мають 

свою етикетну специфіку, однак загалом службовий етикет 

виступає як нормативно-етичний регулятор усіх видів відносин 

усередині організації. В умовах нових реалій уявлення про те, 

що найбільш оптимальною і результативною є система 

управління, де пріоритетну увагу приділяють людському 

фактору, оцінюється як основне. 

У теорії і практиці сучасного управління головним 

активом будь-якої організації виступають люди, які працюють у 

цій організації, які розглядаються через призму їхнього 

внутрішнього світу, їхніх потреб, інтересів, мотивів, цінностей; 

саме в такому розумінні «людський фактор» оцінюється як 

головний чинник організації. Паралельно також відбувається 

процес перенесення принципів менеджменту зі сфери діяльності 

організації у сферу індивідуальної кар’єри; цей процес отримав 

назву «менеджмент особистості», де зокрема етикет 

розглядається як засіб, який дозволяє людям працювати разом, 
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як би вони один до одного не ставилися [1, с. 218]. Тому нині 

тема горизонтального вектора (відносини з колегами і 

підлеглими) і її значення для особистісного та кар’єрного 

зростання кожного окремо взятого співробітника, а також тема 

гендерних відносин на службі (відносин між чоловіком і 

жінкою, шанобливе ставлення до старшого покоління) 

розглядаються як необхідна умова реалізації комфортного 

морально-психологічного клімату в організації.  

Службовий етикет, його засвоєння – необхідна складова 

професійного росту працівника, це вміння себе публічно 

поводити на відповідній посаді. Є професії, які не мають яскраво 

вираженого публічного характеру, а отже, дотримання норм 

службового етикету в них зведене до мінімуму. Але публічні 

професії, в основі яких лежить робота з людьми – саме до них 

належить професійна діяльність у галузі права, – вимагають 

свідомого відтворення кожним працівником загальноприйнятих 

норм публічної поведінки. 

Існує достатньо велика кількість визначень службового 

етикету. Службовий етикет є зведенням зафіксованих правил 

поведінки в робочому колективі, яких слід дотримуватися 

кожним працівником конкретної компанії [2]. Службовий 

етикет – це загальноприйняті (або декларативно встановлені) 

правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в 

конкретній організації. Це система норм та атрибутів ділового 

етикету, притаманна конкретній організації: вимоги до 

естетизації внутрішнього середовища організації, стиль 

спілкування; стандарти спілкування, ведення справ із 

суб’єктами зовнішнього оточення організації; заходи щодо 

формування іміджу організації [3]. Інші автори під 

службовим етикетом розуміють сукупність найдоцільніших 

правил поведінки людей у трудових колективах. Ці правила 

зумовлені найважливішими принципами загальнолюдської 

моралі й моральності [4, с. 237]. Окремі науковці зазначають, що 

службовий етикет – це сукупність найдоцільніших правил 

поведінки людей на виробництві, у будь-якій організації [5, с. 

75]. 
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Загальні правила службового етикету існують для будь-

якої професії. Вони адресовані кожному працівникові, 

апелюють до його сумління, вказуючи на необхідність 

формування власного позитивного професійного іміджу в очах 

колег і керівництва [6, с. 7]. 

Основними принципами службового етикету в діяльності 

юриста є:  

1) інтереси справи, а не особисті мотиви. Саме цей 

принцип порушується найчастіше, бо далеко не кожен 

знаходить у собі здатність поступитися особистими інтересами, 

коли вони суперечать інтересам справи; 

2) порядність – нездатність до безчесного вчинку або 

поведінки, яка ґрунтується на моральних якостях, таких як 

загострена совість. Свідомість того, що навіть бездіяльність або 

мовчання можуть бути безчесними. Прагнення зберегти вищий 

ступінь чесності та благородства. Уміння тримати себе однаково 

з будь-якою людиною, незалежно від його службового або 

соціального статусу. Моральна стійкість виражається в тому, що 

ні за яких умов людина не поступається своїми принципами: 

обов’язковість, точність, відповідальність, вірність своєму 

слову; 

3) доброзичливість – потреба робити людям добро. 

Принцип доброзичливості спонукає людину виконувати не 

тільки те, що він повинен (за що, він отримує зарплату). Але ще 

й понад те, що він може в ім’я блага людей, за що він отримує 

лише людську вдячність і емоційну задоволеність;  

4) поважність виражається у визнанні достоїнств 

партнера по спілкуванню. Реалізується через такі виховані 

моральні якості, як ввічливість, делікатність, тактовність, 

чемність, турботливість. Як і будь-який інший моральний 

принцип, вона, крім свого морального змісту, передбачає також 

і ділову доцільність.  

У діловому спілкуванні представників різних юридичних 

спеціальностей між собою, у службових колективах, з 

громадянами можуть бути такі форми:  

- повсякденне службове спілкування (бесіди, зустрічі, 
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переговори);  

- прийом відвідувачів, засідання, конференції, наради, 

збори; 

- відвідування організацій, установ;  

- відвідування громадян за місцем проживання, 

чергування, патрулювання, охорона. 

Специфічними формами службового спілкування є: 

субординовані форми спілкування, спілкування між колегами, 

спілкування викладачів зі слухачами в процесі навчання; 

екстремальні форми службового спілкування (спілкування в 

умовах конфліктної ситуації, з учасниками мітингів, 

демонстрацій, публічних демаршів, з затриманими під час 

обшуку); невербальні і неспецифічні форми спілкування, 

публічні контакти з журналістами, інтерв’ю, виступи по радіо, 

телебаченню, у пресі та ін.  

У всіх цих формах спілкування велике значення 

надається також так званим аксесуарам. До них відносяться 

культура мови, тексту, зовнішнього вигляду, міміка, тон, 

жестикуляція.  

Ми погоджуємось з думкою Г. М. Петрової, що 

дотримання правил і вимог етикету є обов’язковим для всіх 

працівників, адже це сприяє створенню сприятливого клімату 

для людей, зайнятих у загальному виробничому процесі. 

Здебільшого великі фірми та корпорації створюють власні 

Кодекси честі чи Правила поведінки, в яких передбачено етичні 

норми відносин та правила службового етикету [6, с. 6]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що 

службовий етикет у діяльності юриста – це загальноприйняті 

(або декларативно встановлені) правила соціальної поведінки у 

професійному спілкуванні представників юридичних професій у 

конкретній організації чи установі. Слід також зазначити, що 

оскільки управлінські відносини мають насамперед ієрархічний 

характер, саме тому питання субординації є головною відмітною 

особливістю службового етикету в діяльності юриста. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ (ПРИНЦИП) 

ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У СФЕРІ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

За свідченням фахівців у галузі порівняльного 

правознавства, українське право, яке раніше належало до 

родини соціалістичного права, зближується з романо-

германською правовою сім’єю. На сьогодні як один із прикладів 

такого зближення може розглядатись розвиток законодавства 

про адміністративне судочинство, а саме прийняття 6 липня 

2005 року Кодексу адміністративного судочинства України [1]. 

Разом з тим справедливості заради треба зазначити, що в 

Європі перший із відомих нам законів про адміністративне 

судочинство був прийнятий в 1952 р. у соціалістичній країні 

Югославії. Він називався – Акт про адміністративні спори [2, с. 

4].  

Аналогічний закон у різних варіаціях діє сьогодні в 

республіках колишньої Югославії: Сербії, Хорватії, Македонії, 

Чорногорії, Боснії і Герцеговині. У 1956 р. в Іспанії прийнятий 

Закон «Про адміністративне судочинство» [3, с. 105-106], а в 

1960 році у ФРН – Закон про адміністративне судочинство 

Німеччини [4].  

Залишаючи осторонь політико-правові теоретичні 

дискусії про вплив романо-германської правової сім’ї на 

українське право, проте не можна не враховувати тривалий 

досвід спеціального правового регулювання процедур розгляду 

адміністративних справ судами в державах континентальної 

Європи. Звідси вбачається корисним вивчення стандартів 

(принципів) у сфері адміністративного судового процесу, що 

діють у цих країнах.  

Найважливіші стандарти (принципи) адміністративного 
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судочинства сформульовані в Європейській конвенції про 

захист прав людини й основних свобод 1950 року (далі – 

Конвенція) і практиці Європейського суду з прав людини. Так, 

відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції кожен при вирішенні питання 

щодо його цивільних прав та обов’язків має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним 

на підставі закону. Судове рішення проголошується публічно, 

але преса й публіка можуть бути не допущені в судові засідання 

протягом усього процесу або його частини в інтересах моралі, 

громадського порядку або національної безпеки в 

демократичному суспільстві, а також коли того вимагають 

інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або 

тією мірою, якою це, на думку суду, суворо необхідною, коли за 

особливих обставин публічність розгляду може зашкодити 

інтересам правосуддя. Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї 

права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має 

право на ефективний засіб правового захисту у відповідному 

національному органі. Вищевказані норми Конвенції 

конкретизовані в практиці Європейського суду з прав людини, 

національних законодавствах та правовій доктрині. Їх аналіз 

дозволяє виділити основні стандарти (принципи) 

адміністративного судочинства, одним з яких є стандарт 

ефективного правового захисту.  

Стандарт (принцип) ефективного правового захисту 

передбачає:  

1) можливість прийняття попереджувальних заходів, 

рішень, що дозволили б запобігти потенційній шкоді 

адміністративними діями; 

2) повноваження владного припису на вчинення 

адміністративних дій та прийняття рішень;  

3) можливість недопущення прийняття рішень і вчинення 

адміністративних дій, у тому числі у випадках наявності в 

адміністрації обмеженого адміністративного розсуду, коли є 

підстави вважати, що адміністрація діяла з перевищенням своїх 

повноважень.  
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Стандарт ефективного правового захисту не виключає 

можливості заміни оскарженого адміністративного акту судовим 

рішенням. Водночас прецедентне право Європейського суду з 

прав людини не вимагає від суду, який вирішує адміністративну 

справу, змінити своїм рішенням адміністративний акт, визнаний 

неправомірним. Однак суд повинен мати право покласти на 

адміністративний орган обов’язок, згідно з яким останнім має 

винести нове рішення відповідно до розпорядження суду після 

того, як початковий адміністративний акт був скасований. Це 

правило не застосовується у випадках, коли після скасування 

акту від адміністрації не потрібно приймати нове рішення 

(наприклад, з питань призначення на посаду, якщо рішення про 

призначення скасовано й адміністрація має сумнів у питанні про 

те, чи відновлювати процедуру призначення) [6, с. 81]. 

Таким чином, у суду, який розглядає адміністративні 

справи, у будь-якому разі повинно бути право виносити 

юридично обов’язкові рішення: недостатньо можливості давати 

рекомендації або поради, навіть якщо зазвичай вони 

виконуються [7, с. 602].  

Принцип ефективного правового захисту передбачає 

також, що суд може бути наділений компетенцією не тільки 

розглядати суть адміністративного позову (скарги), але і при 

задоволенні адміністративного позову (скарги) присудити деяку 

форму відшкодування. У разі необхідності присудження 

компенсації шкоди, заподіяної порушенням, має бути в 

принципі можливим. зазвичай компенсація здійснюється 

шляхом прийняття окремого рішення. Суд також повинен бути 

уповноважений звільнити сторону від несення судових витрат, 

коли це виправдано. Можна також стверджувати, що принцип 

ефективного правового захисту стосується реалістичного й 

ефективного розгляду у справі. Щоб судовий перегляд 

адміністративних актів був доступним фізичним і юридичним 

особам, витрати на розгляд справи не повинні бути стримуючим 

фактором для звернення до суду. У цьому випадку йдеться 

насамперед про витрати на доступ до судового процесу. Умова 

ефективного доступу до правосуддя передбачає право на 



 145 

отримання юридичної допомоги, з тим щоб гарантувати доступ 

до суду для адміністративних позивачів, які не в змозі оплатити 

витрати, зумовлені інтересами правосуддя, який би 

юрисдикційний орган не був компетентний приймати рішення в 

справах за участю адміністрації [6, с. 82].   

Як вказано в Рекомендації Комітету міністрів Ради 

Європи від 13 грудня 2004 року № Rec(2004)20 «Про перегляд 

адміністративних актів судами», витрати на звернення до суду з 

метою перегляду адміністративних актів не повинні бути 

настільки високими, щоб впливати на число скарг. Особам, у 

яких не вистачає коштів для оплати послуг захисника, повинна 

надаватися правова допомога, коли того вимагають інтереси 

правосуддя. У такому випадку варто зауважити, що з метою 

підвищення доступності правосуддя в багатьох країнах 

континентальної Європи вимоги до професійних якостей 

представників в адміністративних справах певним чином 

пом’якшені в порівнянні з вимогами, які діють у цивільному чи 

комерційному судових процесах. Суперечливість у тлумаченні 

законодавства різними судами всередині тієї чи іншої судової 

системи також може свідчити про відсутність ефективного 

правового захисту (порушувати право на доступ до суду), тому 

держави-члени Ради Європи несуть відповідальність за 

впровадження ефективних систем судового оскарження або 

інших методів усунення суперечностей у судовій практиці [7, с. 

540].  

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що 

європейський стандарт ефективного правового захисту у сфері 

адміністративного судочинства розуміється як один із основних 

принципів судового перегляду адміністративних актів у країнах 

Європи. Цей стандарт покликаний гарантувати наділення суду 

повноваженнями вжити необхідних заходів для виправлення 

ситуації, щоб вона відповідала законодавству. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ВЛАДИ 

 

Одним із способів розв’язання  проблем 

загальносуспільного характеру є залучення  громадян до 

дискурсу. Теорія  комунікативної  дії  Ю. Габермаса є 

підгрунтям для створення умов з метою налагодження вільного, 

неупередженого діалогу, що спрямований на досягнення 

консенсусу. Такий  дискурс  уможливлює  плюралістичний 

підхід до суспільних проблем завдяки виокремленню морально-

нормативних правил.  

Консолідована (розвинена) демократія є чинником 

забезпечення рівного доступу  громадян  до  дискурсу  на  

рівних умовах. Дискурсивна етика К.-О.Апеля викликає в даний 

час в філософської громадськості ще більший інтерес, ніж сама 

концепція трансцендентальної прагматики. Свої тези К.-

О.Апель розвиває, як правило, не екстенсивно, а шляхом гострої 

полеміки з провідними сучасними позиціями на самому вістрі 

філософської абстракції. У вченні К.-О. Апеля етика знаходить 

остаточне обґрунтування своєї основної норми - аналогії 

кантівского категоричного імперативу, - яку він формулює як 

дискурсивний, або універсалізуючий принцип. Сутність 

остаточного обґрунтування полягає не тільки в тому, що цей 

принцип апріорно передбачається самим актом аргументації, а й 

в тому, що сама аргументація відбудеться тільки тоді, коли цей 

принцип свідомо чи несвідомо визнається як етична норма 

комунікації. Обґрунтування консенсуально-комунікативної 

норми загальної згоди дозволяє К.-О.Апелю запропонувати 

процедурний принцип рішення для всіх етичних проблем: 

етично обґрунтованими можуть вважатися будь-які рішення, 

щодо яких досягнуто повного консенсусу. Хоча цей повний 
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консенсус мислимо тільки в рамках теоретичної моделі 

ідеального комунікативного суспільства, він дає цілком 

практичний орієнтир. К.-О.Апель неодноразово визначав 

дискурсивну етику як переважно політичну етику, оскільки вона 

має справу з критеріями прийняття рішень, з імперативом 

реагування на глобальні проблеми сучасності [1]. Основні 

орієнтири дії, які випливають із принципів дискурсивної етики, - 

зміцнення правових підстав міжнародної спільноти і розвиток 

інститутів міжнародної громадськості. 

Легітимація політичної системи передбачає її визнання і 

прийняття широкими масами в різних соціальних верствах. 

Політична активність, емоційний відгук, думки і переконання 

кожного вбудовані в комунікативний простір суспільства, яке 

утворює невидиму мережу, виявляючи себе явно в мовних і 

технічних процесах передачі інформації, але ще більш неявно - 

на рівні трансляції смислів та емоційних установок. Спрямувати 

в потрібне русло процес визнання влади з її установками і 

неминучими обмеженнями - головна практична задача 

політичного управління. В умовах стрімкого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій вплив способів 

комунікації на політичну складову соціальних взаємодій, 

установки і свідомість людини набуває особливої актуальності» 

[5]. У другій половині XX в. телебачення вже виступає 

ефективним каналом трансляції масового соціально-політичного 

впливу. У XXI ст. мережеві інформаційно-комунікаційні 

відносини пронизують політичну систему настільки, що 

починають розглядатися в якості основного інструменту 

ідентифікації громадян, організації та координації політичної 

участі елітарних і не елітарних верств суспільства. 

Поширення мережевої логіки за допомогою електронних 

технологій підтримки соціальних зв'язків виступає засобом і 

продуктом сучасної глобалізації суспільства, визначаючи 

динаміку відносин у виробництві, повсякденному житті, 

культури та влади [2]. У зв'язку з цим комплексний аналіз 

інформаційно-комунікативних взаємодій в контексті 

забезпечення легітимності і стабільності політичної системи 
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стає завданням теорії і практики соціального управління (та 

публічного управління, як його виду). 

У теорії К. Дойча політична система постає як складна 

мережа інформаційних потоків і комунікативних зв'язків, 

побудована за принципом зворотного зв'язку. Ефективність 

функціонування політичної системи залежить від стану її 

комунікаційних мереж, кількості і якості інформації, що 

надходить, особливостей процесу переробки, передачі та 

зберігання ланцюга повідомлень [4]. 

Підкреслюючи підвищення інтерактивності засобів 

масової інформації внаслідок впровадження нових мережевих 

технологій, Е. Тоффлер вважав, що під кінець XXI століття 

інформація і знання стануть найважливішими ресурсами влади. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідно до 

М. Кастельс, - один з найбільш значущих чинників 

трансформації політичної системи, яка супроводжується 

формуванням електронних медійних структур влади. Одночасно 

може суттєво зменшуватися в житті людей значення інститутів і 

організацій громадянського суспільства, які все більше 

втрачають свою «легітимну ідентичність» [4]. 

Сьогодні «буття» в політиці означає «бути показаним», 

«згаданим», «зазначеним», що факт, який не потрапив до 

порядку денного ЗМІ, не є подією». Це, в свою чергу, скорочує 

обсяг публічної сфери як вільного ринку ідей. У рамках такого 

розуміння медіакратії система ЗМІ визнається автономним і 

найважливішим гравцем у публічній сфері, так як їй належить 

право і прагнення створювати громадську думку і впливати на 

політичний процес з власної волі і в своїх інтересах. 

У сучасній літературі панорама розвитку комунікативних 

відносин аналізується за трьома напрямками: оперування 

інформацією – віртуальна реальність – соціальна взаємодія. 

Будь-які зміни в способах комунікації мають суттєві наслідки 

для розподілу влади всередині суспільства, пов'язані з 

переглядом соціальних цінностей, що неминуче зумовлює зміни 

у політичній свідомості громадян. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

ПРОКУРАТУРИ У СВІТІ 

 

Ключовою особливістю демократичної та правової 

держави є розгалужений та багаторівневий комплекс правових 

гарантій дотримання конституційних прав людини, включаючи 

можливість вибору найбільш зручного та оптимального способу 

їх захисту. Правоохоронна діяльність прокуратури є елементом 

втілення обов'язку держави щодо встановлення та забезпечення 

прав і свобод людини і несе відбиток історичних традицій 

нагляду за виконанням правових норм. Сьогодні дієвий 

механізм прокуратури є одним із важливих чинників 

правопорядку, сприяє реалізації принципу верховенства права. 

У розвитку інституту прокуратури можна виділити кілька 

етапів. Першим етапом юридичного процесу затвердження 

інституту прокуратури є період її виникнення та становлення. 

Свого часу Ф. Енгельс не випадково зауважив, що поряд із 

законами повинні виникати органи, на які покладено їх 

дотримання [1, с. 116]. Витоки прокуратури, на думку більшості 

дослідників, слід шукати в сивій давнині. Перші корені 

прокурорської діяльності можна знайти вже в стародавніх 

містах-державах Європи та Азії. Прокурор також брав участь у 

провадженні того періоду, хоча зрозуміло, що мова йшла про 

зовсім інші форми представництва суспільних інтересів. За 

словами вченого О. Михайленка, це був ще не прокурор, а 

потерпілий (позивач), який мав право затримати 

правопорушника “гарячим”, заарештувати та доставити до суду 

[2, с. 27]. Вперше титул цієї посади зустрічається в документах, 

що описують події 2–1 століть до нашої ери. Основи 
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прокурорського нагляду почали формуватися і в Азії. 

Термін “прокуратура” походить від procure (лат.) – 

турбуюсь, забезпечую, усуваю; іменник, похідний від дієслова 

procurare, – procurator (прокурор). Прокурор виступав у ролі 

розпорядника чужого майна, довіреної особи власника і за 

односторонньою угодою займався повсякденними справами. 

Згодом у римському процесуальному праві прокурор є 

призначеним представником відповідача або заявника у всіх 

судових справах або лише в процесі у конкретній справі [3, с. 

261]. 

Позиція прокурора як урядовця та інституту 

адміністративного управління виникла майже одночасно під час 

правління римського імператора Августа (Октавіан - 27 р. до н. 

е. - 14 р. н. е.). Прокуратор був призначений імператором і 

вирішував певні конкретні питання державного управління, він 

міг бути направлений імператором як губернатор для 

управління провінціями. Положення прокурорів значно 

посилилося за часів Клавдія (10 р. до н. е.). Коли судова 

компетенція (спочатку пов'язана з управлінням фінансовими 

справами імператора) почала відступати у сфері їх діяльності. 

Як бачимо, інститут прокуратора в Стародавньому Римі був не 

що інше, як засіб здійснення жорсткої централізованої влади [1, 

с. 117]. Тому не дивно, що вона виникла не за часів республіки, 

коли формувалася система основних інститутів римського 

права, а за часів імперії, коли республіканських державно-

правових механізмів було недостатньо, щоб утримати підкорені 

народи в покорі. У Стародавньому Римі існував ще один 

інститут, який наділявся контрольно-наглядовими 

повноваженнями - інститут плебейського трибуна. Плебейські 

трибуни, обрані плебеями у кількості до 10 осіб, не мали прямої 

адміністративної влади, але наділялися правом вето і могли 

заборонити виконання розпорядження будь-якої посадової 

особи або навіть постанови Сенату якщо вони вважали, що вони 

порушують права чи законні інтереси громадян. 

Протягом того періоду існувало щонайменше дві 

категорії прокурорів: prokurators litisi procurators negotorium. 
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Першими були особи, які виконують функції в процесі, подібні 

до тих, які сьогодні виконують представники сторін. Останні 

були керівниками підприємств, які також могли виконувати 

представницькі функції. Згодом губернатори почали називати 

губернаторів імператора в провінціях та управителя його 

особистих, доменних володінь. 

Аналіз діяльності римських прокурорів і плебейських 

трибунів дозволяє зробити висновок, що існують два основні 

механізми появи спеціалізованих органів чи посадових осіб, 

наділених контрольно-наглядовими повноваженнями. 

Прокурор був утриманий у Візантійській державі, яка, як 

відомо, виникла на території впалої Римської імперії і 

успадкувала римське право та цей інститут у повному обсязі. 

Соціальне становище, значення та роль прокурорів як урядовців 

у Візантійській державі були досить вагомими. Відповідно до 

тогочасного законодавства, прокурори займаються веденням 

судових справ (кримінальних та цивільних) в інтересах вищих 

урядовців, привілейованих осіб, а також самого імператора. До 

моменту розпаду Візантії традиції інституту римського права 

поширилися і були запозичені багатьма європейськими 

народами, які згодом увійшли до романо-германської правової 

родини [1, с. 118]. 

Щодо функцій кримінального переслідування, то 

дослідження показує, що потреба в його реалізації виникла 

негайно, як тільки з’явився закон, і, відповідно, 

правопорушення. Розвиток середньовічного європейського 

суспільства поступово призводить до значних змін у масовій 

свідомості справедливості. Внаслідок секуляризації церква 

втратила право на здійснення судових розглядів у більшості 

категорій цивільних та кримінальних справ, а римське право 

почали вивчати в університетах Європи. Саме в таких умовах 

народжується прокуратура в її сучасному розумінні. Першою 

європейською країною, де була створена система прокуратури, 

була середньовічна Франція. 

У юридичній літературі засновником французької 

прокуратури вважається Філіпп IV Прекрасний, який у 1302 р. 
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своїм указом визначив статус королівських прокурорів при 

судах [4, с. 100]. Це дало можливість створити у Франції в XII-

XIII ст. при дворах різних рівнів-великий клас адвокатів-

прокурорів, серед яких король обирав своїх повірених. Тобто 

спочатку прокуратура Франції виконувала суто функції 

представника інтересів короля в суді і лише значно пізніше 

почала захищати інтереси держави та суспільства в цілому. На 

момент їх появи французька прокуратура не була самостійною 

державною установою, а своєрідною професією адвоката в 

сучасному розумінні цього слова. Історично першою функцією 

прокуратури Франції було представництво інтересів окремих 

осіб у суді. Тому судова та представницька функція, що 

виходить з римського права, завжди визначала сутність цього 

інституту в королівській Франції [1, с. 119]. 

До початку XVII ст. французька прокуратура нарешті 

розвинулася як сильна державна установа з чітко визначеним 

колом обов’язків та широким колом діяльності. Під час Великої 

французької революції діяльність прокуратури припинилася. 

Однак новому уряду також був потрібен орган, здатний 

виконувати закони та судити злочинців. Тому інститути 

прокуратури поступово почали відроджуватися. За 

тридцятирічний період (1789-1819 рр.) у Франції було прийнято 

понад 30 загальних та спеціальних законів про прокуратуру. Для 

Наполеона прокуратура була засобом державного впливу на суд. 

Статут 1808 р. та закон від 10 квітня 1810 р. Остаточно 

відокремили його від професії юриста, запровадили ієрархічну 

систему із суворим підпорядкуванням у ній. Ці документи, 

поряд із обов’язками кримінального переслідування, наділяли 

прокуратуру повноваженнями представника уряду з усіх питань 

перед усіма судовими органами, розширювали її функції з 

нагляду за діяльністю судів. За часів Наполеона прокуратуру 

Франції очолював міністр юстиції, якому підпорядковувалися 

всі її зв'язки. У касаційному та апеляційному судах працювали 

генеральна прокуратура та їх товариші, їх поділяли на 

помічників (заступників), які займалися написанням справ, та 

генеральних адвокатів, які виступали у суді. Внутрішні 
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відносини працівників прокуратури визначалися принципами 

ієрархічної підпорядкованості нижче та вище та єдністю усієї 

організації. 

Прокуратуру на кожному судовому розгляді представляв 

прокурор, якому підпорядковувалися помічники. Генеральний 

прокурор апеляційного суду мав у своєму підпорядкуванні 

прокурорів республіки свого району, прокурора республіки - 

комісарів поліції. Було виділено лише прокуратуру касаційного 

суду. Працівники прокуратури не змінилися, їх призначили. 

До функцій прокуратури кримінально-судового 

характеру належали такі: досудове розслідування кримінальних 

діянь; підтримання обвинувачення в суді; подання протестів 

проти рішень та вироків судових органів, як в інтересах справи, 

так і в інтересах закону; нагляд за виконанням судових наказів 

та вироків. 

У всіх наведених випадках прокуратура була органом 

законності. Прокурори не збирали докази, а діяли з 

внутрішнього переконання. При розгляді цивільних справ 

прокуратура виступала як основна або додаткова сторона. У 

першому випадку прокурори мали всі процесуальні права, 

включаючи право на оскарження, а в другому вони брали участь 

у судових розглядах для підтвердження законності його 

висновків з юридичних питань. Основні принципи організації та 

діяльності французької прокуратури в період Наполеона 

збереглися до наших днів. 

Подібні закономірності у розвитку системи органів 

прокуратури простежуються у Німеччині. Вже у 1813 р. У 

Королівстві Баварія прокурор - вперше виступив у судовому 

процесі; у Бадені в 1832 р. було запроваджено участь прокурора 

в конкурсних процесах для розгляду окремих кримінальних 

справ, тоді як прокурорські обов'язки покладаються на одного з 

членів суду. У 1843 р. У Вюртамбурзі була створена 

прокуратура для формулювання звинувачень в кінці 

попереднього розслідування, в якому прокуратура не брала 

участі. 

Беручи до уваги вищесказане, можна зробити висновок, 
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що особливості походження, формування та розвитку органів є 

загальними і в тій чи іншій мірі притаманні системам органів 

прокуратури в усіх країнах, де такі системи були створені, 

включаючи Україну. Національні особливості принципів 

організації та функціонування, структури, форм і методів 

діяльності органів прокуратури певної держави нерозривно 

пов’язані з особливостями її політичної, економічної та правової 

систем та характером їх історичного розвитку. 

 

Список використаної літератури: 

1. Грицаєнко Л. Р. Інститут прокуратури в світовій 

історико-правовій ретроспективі. Вісник прокуратури. 2008. № 

7. С. 116–122.  

2. Михайленко О. Р. Прокуратура України: підручник. 

Київ: Юрінком Інтер, 2005. 636 с.  

3. Бартошек М. А. Римское право (Понятие, термины, 

определения): учебник. Москва: Юрид. лит.,1989. 403 с. 

4. Михайленко О. Р. Прокуратура Франції: становлення 

та повноваження. Право України. 2000. № 2. С. 100–102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

Сидоренко Є.В., 

кандидат юридичних наук, доцент 

 кафедри правознавства 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Рябченко М.С., 

кандидат юридичних наук, доцент 

 кафедри правознавства 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ВІДПУСТОК 

 

Відповідно до положень Конституції України [1] та 

Закону України «Про відпустки»  [2] кожному гарантується 

право на відпочинок. Так,  кожен має право на відпустку у 

порядку, визначеним нормами чинного законодавства.  

Роботодавець затверджує графік відпусток, який 

складається за побажаннями (ініціативою) працівників. Кожен 

працівник наділений правом обирати найсприятливіший період 

відпустки. Період відпустки працівника не може співпадати з 

періодом відпустки того працівника, якого він має право 

заміняти. При складанні графіку відпусток роботодавець 

враховує побажання працівників і має право корегувати періоди, 

якщо цього вимагає положення закону і якщо це необхідно, 

враховуючи особливості процесу виробництва.  Проте, 

необхідно зауважити, що всі корегування можливі до моменту 

погодження такого графіку – підписання керівником такого 

графіку, адже, у разі, якщо керівник погодив дати початку та 

закінчення відпустки працівника, проте не надає відпустку, 

посилаючись на наявність великого  обсягу роботи, то це вже є 

порушення норм трудового законодавства. У випадку, коли 

роботодавець не надає відпустку у дати, які відповідають датам, 

зазначеним у графіку, то такий працівник має написати заяву 

про прохання надати відпустку та заяву про надання пояснень 

щодо відмови у наданні такої відпустки. Такі заяви працівник 
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надсилає рекомендованим листом з обов’язковим врученням 

листа роботодавцеві. У разі, якщо і це надало бажаного 

результату, працівник звертається до суду з вимогою 

зобов’язати роботодавця надати йому (працівнику) щорічну 

відпустку.  

Працівник має право піти у відпустку лише у разі 

видання відповідного наказу про це. Так, наказ про надання 

відпустки працівнику – досить важливий документ, який 

підтверджує, що роботодавець надає свою згоду на відсутність 

працівника на роботі у певний період. У разі, якщо такого 

наказу не   видано – це може бути підставою для притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності за прогул, адже 

подача заяви на відпустку не звільняє працівника від обов’язку 

перебувати на робочому місці до моменту видачі відповідного 

наказу.  

Цікавим є питання – чи можливо подати заяву на 

відпустку в електронній формі? 

 Так, прямої заборони на такі дії працівника не містяться 

в нормах закону, проте існують деякі застереження. Так,   

відсутності попередньої згоди сторін трудових правовідносин на 

обмін офіційними документами засобами електронного зв'язку, 

такі документи мають подаватись у паперовій формі з 

оригінальним підписом автора документу, оскільки направлення 

заяви засобами електронного зв'язку не дає можливості іншій 

стороні встановити справжнє волевиявлення заявника. 

(Відповідних висновок дійшов ВС в постанові від 03.12.2018 р. у 

справі № 686/21222/16-ц.). Однак, звертаємо увагу на те, що для 

ознайомлення працівників з наказами, положеннями, а також з 

іншими документами, які містять інформацію про права та 

обов’язки сторін трудового договору можна використовувати 

засоби електронного зв’язку, що вказано у трудовому договорі.  

У такому випадку, підтвердженням того, що сторони 

ознайомились з документами є факт обміну відповідними 

електронними документами  (ч. 3 ст. 29 КЗпП [3]). Таким чином, 

зміст зазначеної норми визначає, що сторони мають право 

використовувати такий спосіб обміну, що визначається змістом 

https://verdictum.ligazakon.net/document/78297268
https://verdictum.ligazakon.net/document/78297268
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трудового договору.  

Зміна термінів надання відпусток, відображених у 

графіку, може бути проведена не лише за умови виникнення 

обставин, що змушують перенести щорічну відпустку, а і за 

узгодженням роботодавця та працівника. 

Тобто працівник може подати заяву про надання 

відпустки не за графіком, але роботодавець може відмовити 

такому працівнику, по-перше, через порушення графіка 

відпусток; по-друге, через те що він не може порушувати 

виробничий процес. Але якщо це не шкодить виробничому 

процесу та роботодавець не проти, то він може перенести 

відпустку працівника на інший період. 

Також звертаємо увагу, на перелік категорій працівників, 

яким щорічні відпустки за бажанням надаються в зручний час: 

1) особам віком до вісімнадцяти років; 

2) особам з інвалідністю; 

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та 

пологами або після неї; 

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років 

або дитину з інвалідністю; 

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без 

батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім 

особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком 

до 15 років за відсутності батьків; 

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною; 

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється 

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» [4]; 

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного 

типу; 

10) в інших випадках, передбачених законодавством, 

колективним або трудовим договором 
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СТАН ТА НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЙНИХ 

ЯВИЩ В УКРАЇНІ 

 

Стабільний розвиток України в значній мірі залежить від 

всебічного втілення принципів законності та справедливості, без 

відступного дотримання вимог закону всіма державними 

службовцями, попередження випадків незаконного отримання 

посадовими особами будь-яких матеріальних благ, послуг, пільг 

та інших переваг. Корупційні явища, які характерні для України 

завдають суттєву матеріальну та моральну шкоду широкому 

колу громадян, негативно позначають на економічній діяльності 

суб’єктів господарювання, особливо недержавних форм 

власності. 

Проблема корупції в Україні залишається досить 

складною на сучасному етапі, оскільки, як свідчать статистичні 

дані Міністерства внутрішніх справ України, кількість 

протоколів про корупційні правопорушення має тенденцію до 

зростання протягом 2018-2020 років, зокрема, кількість таких 

протоків за 2018 р. становила 10110 од., за 2019 р. їх кількість 

зросла до 11229 од. або на 11%, а у 2020 році – 11994 од. або на 

7% більше ніж у попередньому періоді. Зазначена тенденція 

продовжує зберігатись і у 2021 році. Зокрема, за 6 місяців 2021 

року було складено на 24% більше протоколів ніж за 

відповідний період 2020 року [1]. Отже, можемо спостерігати, 

що заходи боротьби з корупцією на сьогодні не дають 

необхідних результатів, оскільки спостерігаємо досить високі 

темпи зростання кількості корупційних правопорушень. 
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Необхідність термінового подолання корупції випливає з 

того, що вона викликає низку інших системних проблем за 

допомогою ланцюгової реакції: це загрожує верховенству права, 

моралі, стабільності демократичних процесів, підриває основи 

державного управління та порушує принципи рівності та 

соціальної справедливості. Правова основа вільної, 

добросовісної конкуренції призводить до спотворень 

оптимального поєднання методів адміністративного 

регулювання та ринкового саморегулювання на всіх рівнях 

управління та управління [2, с. 122]. 

Основними проблемами запобігання та протидії корупції, 

які притаманні Україні, є: 

- нерівномірність розвитку ринкового господарства 

(наявність недобросовісної конкуренції, відсутність 

цивілізованого підприємництва); 

- висока ступінь монополізації управління; 

- наявність невідповідностей чинного законодавства 

мінливим умовам ринкового господарства (прогалини, які 

виникають в результаті такої невідповідності, заповнюються 

тіньовими «правилами гри»); 

- розшарування суспільства на багатих та бідних; 

- наявність суперечності між законодавчою та морально-

етичною нормами підприємництва; 

- слабкість політичної влади; 

- суперечності в політичній системі, які представлені 

владою та бізнесом; 

- створення штучного дефіциту ресурсів [3, с. 59].  

Теоретико-методологічна проблема формування 

національної антикорупційної політики в сучасних умовах 

характеризується поєднанням інституційних, організаційних, 

правових та адміністративних аспектів державного управління. 

У сучасній науці державного управління не існує 

універсального підходу до формування концепції національної 

антикорупційної політики. Необхідність створення 

концептуальних рамок для державного управління (в цьому 

випадку в галузі боротьби з корупцією) властива лише 
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складним, динамічним системам, внутрішньою особливістю 

яких є існування нормативних актів, що характеризують зміст 

антикорупційної політичної діяльності [2, с. 124]. 

Зважаючи на розвиток антикорупційного законодавства, 

все більше залучення громадськості до антикорупційної 

діяльності, важливим є системне та всебічне вивчення інституту 

викривачів, враховуючи позитивний досвід багатьох держав 

світу у впровадженні інституту викривачів корупції (США, 

Канада, Велика Британія, Нова Зеландія, Австралія, Японія, 

Румунія та ін.). Сучасна антикорупційна інфраструктура в 

Україні включає не лише спеціалізовані антикорупційні органи, 

але й інші політичні та соціальні інститути, антикорупційна 

активність яких не лише дозволена, але й прямо передбачена у 

національному антикорупційному законодавстві. Такий підхід є 

логічним і базується на принципі необхідності об’єднання 

зусиль всіх інститутів для подолання корупції як суспільної 

проблеми, що паразитує на системних недоліках українського 

суспільства [4, с. 138]. 

Отже, враховуючі стрімкі темпи зростання кількості 

корупційних правопорушень протягом останніх років, в Україні 

сьогодні має важливе значення перегляд та впровадження 

ефективних заходів щодо подолання корупції. Найважливіші 

методи та заходи щодо запобігання корупції включають 

запобігання зловживання владними повноваженнями та 

забезпечення справжньої відкритості роботи державних установ. 

Державна антикорупційна політика повинна бути зосереджена 

на формуванні та спрямуванні інформаційних потоків, 

роз’яснювальній роботі, створенні сприятливого 

комунікаційного середовища в межах країни, відкритості 

громадської думки, участі членів суспільства у громадському 

діалозі. Відкритість інформації, відповідна обізнаність 

громадськості забезпечують характер зворотного зв’язку, 

сприяють усвідомленій участі громадян у державному 

управлінні в цілому, надають можливості для належної реакції 

та раціонального впливу громадськості на прояви корупції та 

сприяють запобіганню цьому явищу. 
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ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРУ В РЕКЛАМІ 

 

Реклама була і залишається дієвим засобом просування 

товарів. Вона виконує ряд важливих функцій, таких як 

інформування, переконання та нагадування і супроводжує товар 

на всіх етапах його життєвого циклу. Реклама оточує нас скрізь 

та здійснює вплив як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. 

Для того щоб реклама була ефективною і  виконувала свої 

основні функції, маркетологи все частіше звертаються до 

психологічних прийомів при її розробці. Основними 

психологічними технологіями, які використовуються в рекламі є 

психографіка рекламного тексту, психологія світла, кольору та 

звуку.  

Психографіка рекламного тексту – це вплив на свідомість 

людини шляхом використання різноманітного графічного 

виконання писаного тексту в рекламі [1, 2].  

Психологія звуку передбачає використання потенціалу 

звуку для здійснення  впливу на свідомість і підсвідомість 

людини (споживача) [3]. 

Психологія світла – вплив на свідомість та несвідомість 

людини (споживача) через освітлення предметів, приміщень 

тощо [2, 3]. 

Психологія кольору – це вплив на свідомість та 

несвідомість споживача за допомогою  використання гами 

кольорів [2, 3]. 
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Психологія кольору є важливим інструментом для 

створення бажаної  рекламної атмосфери. За результатами 

спеціальних досліджень, 80 % кольору й світла “поглинаються” 

нервовою системою й лише 20 % – зором [2]. 

Візуальне сприйняття рекламних звернень залежить від 

багатьох факторів, одним з яких є гама кольорів. Колір є 

ефективним та доступним засобом, який здатний привертати 

увагу та може  викликати відчуття спокою та комфорту. 

Особливістю кольорів є те, що вони діють на підсвідомому рівні 

та викликають певні асоціації.   

Колір в рекламі виконує такі функції: 

 привертає увагу потенційних споживачів; 

 сприяє осмисленню сутності товару, що рекламується; 

 збільшує запам’ятовуваність реклами; 

 акцентує увагу на поодиноких елементах реклами; 

 виділяє конкретні якості товару; 

 створює позитивне бачення рекламного звернення. 

Від сприйняття кольору залежить і ефективність реклами. 

Значення кольорів та їх вплив на споживачів відображено в 

таблиці 1.  

Таблиця 1 

Значення кольору при створенні реклами (товарної 

марки) 
Колір Характеристика кольору Товарні марки 

Білий Білий колір символізує чистоту, відкритість і 

невинність. У рекламі він зазвичай 

вважається фоновим кольором,  оскільки є 

нейтральним і вигідно відтіняє інші кольори. 

Однак варто не забувати і про його 

негативне значення: білий колір може 

сприйматися як невиразний, стерильний та 

порожній. 

«Vogue», 

«Parliament», 

«Raffaello» 

Чорний Традиційно чорний використовують як колір 

класичного шрифту. В маркетингу він 

позиціонує себе як колір високого статусу, 

він символізує багатство та аристократизм 

(найдорожчі автомобілі – чорні). Також він є 

кольором офіціозу – класичні ділові 

«Chanel», 

«Dolce&Gabanna» 
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костюми. Однак, використовувати чорний 

колір необхідно з обережністю, аби реклама 

не вийшла похмурою та гнітючою. 

Червони

й 

Червоний колір символізує рішучість, 

енергію, сміливість, любов та пристрасть. 

Тому багато відомих брендів мають цей 

колір як базовий. Він нікого не залишає 

байдужим і не лишається непоміченим. 

Червоний колір викликає різні емоції, 

оскільки є також кольором агресії та 

жорстокості, тому слід обіграти його таким 

чином, щоб він приваблював, а не 

відштовхував. 

Червоний колір часто використовують 

виробники харчових продуктів. 

Він доводиться до вподоби і чоловікам, тому 

багато товарних марок  сигарет, парфумів, 

дезодорантів мають саме червоний колір. 

«Vodafone», 

«Coca-Cola», 

«Old Spice», 

«Нenkel» 

Синій Це колір спокою, надійності та довіри. З Він 

привертає увагу, однак є стриманим та 

строгим. Хоча у ньому є якась холодність, 

проте це колір дружби. Також синій колір є 

ознакою ділового стилю. 

«Nivea», 

«Lowenbrau», 

«Clearasil»,  

«Samsung» 

«Галичина» 

Жовтий Колір сонця, процвітання та багатства. Він 

втілює в собі комунікабельність, відкритість, 

життєлюбність та позитив. Жовтий колір 

створює позитивне враження і добре 

привертає увагу, тому використовується для 

оформлення акційних цінників.   

«Nuts», «Maggi», 

«Lipton», «Pedigri» 

«Балтика 5» 

Помара

нчевий 

Створює відчуття теплоти, затишку, радості, 

комфорту і оптимізму. Теплий відтінок 

помаранчевого кольору додає активність, але 

при цьому зберігає  внутрішню гармонію і 

рівновагу.  

«Fanta» 

Зелений Зелений – колір життя, працездатності, 

молодості і природи. Він ефективний в 

рекламі медичних препаратів, ветеринарних 

клінік, а також органічних товарів, оскільки 

найбільше наближений до природності і 

натуральності.   

«Доктор Мом», 

«Добрий», 

«Ahmad» 

Рожеви

й 

Рожевий – колір жіночності та краси. Він 

застосовується для реклами жіночих товарів, 

а також розрахований на дитячу та 

«Viness», «Mary 

Kay», «Barbi» 
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молодіжну аудиторію.  

Фіолето

вий 

Психологія кольору розкриває фіолетовий як 

загадковий, таємничий творчий. Тому 

використовується у рекламі якихось 

оригінальних товарів та креативних ідей 

(прикладом є фіолетова корова у рекламі 

«Milka»).   

«Milka» 

Джерело: сформовано на основі [4] 

 

Також важливим є розумне поєднання кольорів. 

Ефективним вважається синій на білому, чорний на жовтому, 

зелений на білому, чорний на білому, жовтий на чорному тощо, 

однак не рекомендується використовувати одночасно багато 

кольорів у рекламі, а лише їх відтінки. 
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ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, 

яка досягла віку кримінальної відповідальності закінчується 

трьома шляхами. По-перше, кримінальне провадження може 

бути закрите за підставами, які передбачені ст. 284 КПК. 

По-друге, може бути складений обвинувальний акт. І по-третє, 

може бути складене клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру. Розглянемо кожну зазначену дію 

більш детальніше. 

 Стаття 284 КПК дає перелік, який нараховує десять 

підстав щодо закриття  

кримінального провадження. Ця стаття значно змінена та 

доповнена, останні зміни від 2020 р. Зазначимо, що кримінальне 

провадження закривається у разі, якщо: встановлена відсутність 

події кримінального правопорушення; встановлена відсутність в 

діянні складу кримінального правопорушення; не встановлені 

достатні докази для доведення винуватості особи в суді і 

вичерпані можливості їх отримати…( у межах тез,  немає змоги 

перелічити всі позиції)[1]. 

Тобто, як вбачається із перелічених вище підстав 

закриття кримінального провадження, вони подібні до підстав 

закриття кримінального провадження стосовно повнолітніх осіб. 

Відмінність між ними полягає лише в тому, що у випадках 

закриття кримінальних проваджень за наявності складу 

адміністративного правопорушення слідчий зобов’язаний 

виділяти матеріали для подальшого складання 

адміністративного протоколу щодо неповнолітніх чи їхніх 

батьків [2, с.175]. 

Здійснюючи досудове розслідування, потрібно зважати 

на вимоги Глави 38 КПК України, в якій передбачено особливий 
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порядок проведення досудового розслідування щодо 

неповнолітніх. Згідно «Положення про слідчі підрозділи 

Національної поліції України» начальник слідчого управління 

особисто визначає слідчих, спеціально уповноважених на 

здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх, а також 

особисто здійснює контроль за станом досудового 

розслідування щодо кримінальних правопорушень учинених 

неповнолітніми або за їх участю [3]. 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 286 КПК України, 

встановивши на стадії досудового розслідування підстави для 

звільнення від кримінальної відповідальності й отримавши згоду 

підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання 

про звільнення від кримінальної відповідальності та без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі 

надсилає його до суду [1]. 

Науковці звертають увагу, що такі клопотання про 

звільнення складаються прокурором, проте у законодавстві не 

врегульовано порядку передачі слідчим таких матеріалів 

прокурору для складання клопотання. Також у зазначеній статті 

не йдеться про роль захисника та законного представника при 

наданні згоди підозрюваного, а в кримінальних провадженнях - 

неповнолітнього підозрюваного [2, с. 176].  

Наступною формою закінчення досудового 

розслідування є звернення до суду з обвинувальним актом, що 

являє собою процесуальний документ про закінчення 

досудового розслідування. 

Обвинувальний акт стосовно неповнолітньої особи 

складається спеціально уповноваженим слідчим, після чого 

затверджується прокурором. Цей процесуальний документ може 

бути складений і прокурором, зокрема, якщо він не 

погоджується з обвинувальним актом, що уже був складений. 

Але в цьому випадку незрозуміло, як саме оформляється незгода 

прокурора із обвинувальним актом, складеним слідчим [4, с. 

428]. 

Обвинувальний акт має містити такі відомості, як: 

найменування кримінального провадження та його 
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реєстраційний номер; анкетні відомості кожного 

обвинуваченого; анкетні відомості кожного потерпілого; 

прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, 

прокурора; виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на 

положення закону і статті закону України про кримінальну 

відповідальність та формулювання обвинувачення; обставини, 

які обтяжують чи пом’якшують покарання; розмір заподіяної 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розмір витрат 

на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час 

досудового розслідування; дата і час його складання) [1]. 

Обвинувальний акт підписується слідчим і прокурором, 

який його затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його 

самостійно. Крім обвинувального акту потрібно додати: реєстр 

матеріалів досудового розслідування; цивільний позов, якщо він 

був пред’явлений під час досудового розслідування; розписка 

підозрюваного про отримання копії обвинувального акту, копії 

цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування, і реєстр матеріалів досудового 

розслідування. При цьому надання до суду інших документів до 

початку судового розгляду забороняється [4, с. 430]. 

Відповідно листа Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 липня 2013 

року «Про деякі питання здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх», суди повинні з’ясовувати 

наявність документів (копій наказів, розпоряджень), які 

підтверджують факт здійснення досудового розслідування щодо 

неповнолітніх спеціально уповноваженим на це слідчим. 

Треба зазначити, що процесуальним законом не 

передбачено спеціальних вимог до прокурора чи слідчого судді, 

який здійснює кримінальне провадження щодо неповнолітнього. 

Тому в обвинувальному акті чи реєстрі варто зазначати, чим 

саме підтверджується повноваження слідчого у кримінальному 

провадженні, який наділений правом здійснення досудового 

розслідування у кримінальних провадженнях щодо 
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неповнолітніх [5]. 

Також із обвинувальним актом до суду може бути 

скеровано угоду, укладену у кримінальному провадженні (угода 

про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим і угода між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості) (ст. 468 КПК 

України) [1]. 

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р.  «Про 

деякі питання здійснення кримінального провадження на 

підставі угод» передбачає, що угода про примирення  може 

укладатися, якщо її сторонами чи стороною є неповнолітні. У 

такому випадку угода укладається за участю законних 

представників і захисників неповнолітніх [6]. 

Отже, Закон визначає право неповнолітньої особи, яка 

досягла 16-річного віку, укласти угоду про примирення 

самостійно, але за наявності згоди її законного представника. У 

разі недосягнення нею 16-річного віку угоду про примирення за 

її згодою укладає законний представник такої особи. Про 

надання згоди неповнолітньою особою її законним 

представником у наведених вище випадках обов’язково має 

бути зазначено в угоді про примирення. Такий підхід слід 

використовувати, якщо укладено угоду про визнання 

винуватості з неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим. 

Участь у примиренні неповнолітнього потерпілого 

повинна здійснюватися спільно з його законним представником. 

Що ж до безпосереднього примирення, то: неповнолітні особи у 

віці від 16 до 18 р. приймають рішення про примирення 

самостійно (законний представник лише стежить за тим, щоб 

неповнолітній розумів суть і наслідки того, що відбувається), а 

за неповнолітніх осіб віком до 16 р. рішення приймає їх 

законний представник із урахуванням думки неповнолітнього 

потерпілого. 

Наступна форма закінчення досудового розслідування - 

це складання клопотання про застосування примусових заходів 

виховного характеру. 
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Таким чином, ми з’ясували, що існує три форми 

закінчення кримінального провадження щодо неповнолітніх, які 

мають такі особливості: кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх осіб до 11 р. та від 11 до 14 р. не застосовується; 

обвинувальний акт стосовно неповнолітніх осіб (14-16 р., 16-18 

р.) складається спеціально уповноваженим слідчим, після чого 

затверджується прокурором; законом передбачено складання 

угоди про примирення в кримінальному провадженні;  

неповнолітні особи, які досягли 16-річного віку, мають право 

укладати угоду про примирення самостійно, але за наявності 

згоди її законного представника, за неповнолітніх осіб від 14 до 

16 р. має право укладати угоду про примирення законний 

представник такої особи.   

На нашу думку, потребують врегулювання норми щодо 

порядку передачі слідчим матеріалів прокурору для складання 

клопотання і визначення статусу захисника та законного 

представника у кримінальних провадженнях, де підозрюваним є 

неповнолітня особа. 
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КОРПУС ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ: ПОНЯТТЯ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ 

 

На сьогоднішньому етапі розвитку країни виникає безліч 

проблем, які пов'язані з антитерористичними операціями на 

Сході України. З'явились надзвичайно тяжкі злочини, 

загострилась соціально-політична ситуація, через це колишній 

міністр Міністерства Внутрішніх Справ України Арсеній Аваков 

вирішив створити потужній, єдиний підрозділ спеціального 

призначення, який дістав  назву «Корпус оперативної-раптової 

дії». 

На цю структуру покладено багато обов'язків дійового 

захисту громадян України, їх прав та свобод, чесного, 

добросовісного, незаплямованого виконання своїх службових 

функцій, та прояву через практику свого високого 

професіоналізму. 

Правовим підґрунтям даного дослідження є такі науковці 

як: Кравченко Ю.Ф., М.М. Дивак, О.Н. Ярмиш, Туманов Т.А., 

Штифурак В.С., Коліжук Г.В., Мельник І.М.  та інші. 

Корпус оперативно-раптової дії це надзвичайний 

підрозділ поліції особливого призначення. Новий підрозділ 

Національної поліції України, який поєднує в собі захист 

громадян та служіння країні, створений для вирішення 

неабияких, виняткових, надзвичайних ситуацій, з високим 

рівнем складності та ризиком для життя [1, с. 77]. 

Зауважимо, що Корпус оперативно-раптової дії 

неухильно дотримується та підкоряється основному державному 

документу - Конституції України, різним законам, підзаконним 

актам, та іншим нормативно-правовим документам, де 
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прописані їх функції, завдання, права та обов’язки [1, с. 78]. 

Корпус оперативно-раптової дії в народі названий як 

спецназ української поліції, він має деякі спільні ознаки та 

схожий на американського SWAT, добір кандидатів 

відбувається на основі конкурсу, який охоплює 8 етапів. 

Багатоетапна, складна процедура дозволяє відібрати кращих 

службовців, які вже підготовлені до надзвичайних ситуацій, 

мають високі фізичні та інтелектуальні здібності, відповідальні 

та компетентні, швидко реагуючи бійці, які повинні відважно 

ризикувати життям заради інтересів держави та суспільства [2, 

с. 105]. 

Крім того, цей спецпідрозділ створений, щоб зібрати 

якісних та відповідальних кадрів, які вирішують складні 

ситуації на найвищому рівні. Спираючись на Положення про 

підрозділи поліції особливого призначення «Корпус оперативно-

раптової дії», а саме на розділ другий «Основні завдання та 

функції» можна визначити такі функції як: 

1. Реалізація заходів, які спрямовані на протидію 

злочинності, що може загрожувати здоров’ю та життю 

поліцейського, який повинен мати професійну майстерність, 

підготовленість до екстремальних умов та високий рівень 

фізичної підготовленості. Не кожний представник поліції  буде 

займатись справою, яка приховує в собі небезпеку, ймовірність 

збройного опору, наявність великої кількості боєприпасів, 

працювати на лінії вогню, здійснювати повітряні розвідки та 

перевозити затриманих або поранених. 

2. Проєктування, планування та реалізація професійних, 

поліцейських заходів, які спрямовані на: 

- затримання озброєних осіб; 

- звільнення заручників. 

3. Виконання слідчо-розшукових дій, що передбачені 

Кримінальним кодексом України,  які здійснюються щодо 

тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

4. Здійснення всіх заходів в антитерористичних 

операціях, які містять ліквідацію речових об'єктів у 

терористичних цілях, створення протизаконних озброєних груп, 
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злочинних угруповань, пропаганду, фінансування, поширення 

ідеології, підбурювання, сприяння тероризму [3]. 

5. Ведення територіальної оборони України та/або 

підтримання правового режиму воєнного стану в Україні. 

Не зважаючи на обсяг роботи Корпусу оперативно-

раптової дії бійці виконують інші функції, які входять до 

повноважень поліції та передбачені законом [4]. 

Отже, підсумовуючи, можемо свідомо стверджувати, що 

недаремно цей спецпідрозділ має саме таку назву «Корпус 

оперативно-раптової дії» або інакше «український спецназ». 

КОРД - це майбутнє нашої країни, надзвичайний, 

універсальний, новий, уніфікований спеціальний підрозділ 

Національної поліції України, якого потребувала Україна з 

самого початку. 

Необхідно звернути увагу на відбір кандидатів, які мають 

уміння тактичних, фізичних занять, певні інтелектуальні 

здібності, досвід праці в Національній поліції, Збройних силах, 

органах внутрішніх справ або Службі безпеки України не менше 

3 років, успішно склали нормативи, пройшли медичне та 

психологічне обстеження та інші процедури визначені законом. 

Це дозволяє відібрати свідомих, гідних громадян та значно 

знизити рівень корупції в країні, а їх функції та спектр амуніції, 

надземних транспортів, такі як бронеавтомобіль «Варта», 

модернізовані БРДМ-2, звичайні  Toyota Land 

Cruiser, Volkswagen T6, Peugeot Boxer та повітряні вертольоти, 

гелікоптери Мі-8МСБ-В робить спецпідрозділ сильним та 

ефективним. 
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ФЛЕШ-ТЕХНОЛОГІЯ. ФЛЕШ-ПЕЧАТКИ 

 

Печатки та штампи міцно увійшли в наше життя. І 

незважаючи на всі зміни, які торкнулися діловодство останнім 

часом, гарантом оформлення будь-яких документів згідно з 

правовими нормами є відбиток печатки. Різні печатки та штампи 

є у кожної організації або об’єднання. Але прогрес не стоїть на 

місці – і ось на зміну звичайним печаткам, експлуатація яких 

була пов’язана з багатьма незручностями (спеціальні подушечки 

з фарбою, низька якість відбитка і т. д.) прийшли флеш-печатки, 

що виготовляються за інноваційною технологією. Правда, не всі 

ще знають про їхнє існування, а деякі з тих, хто бачить флеш-

печатку вперше, ставляться до них з побоюванням.  

Ця диво-технологія прийшла в Україну з Японії. Правда, 

ще в 1957 році Джовані Леві винайшов і представив в США 

гелеві печатки, наповнені чорнилом. Це були, так би мовити, 

попередники сучасних фарбонаповнених печаток. 

Японці підключилися до процесу удосконалення флеш-

технології в                1960-х рр. Спочатку новації торкнулися 

тільки 3 матеріали, з яких виготовлялися печатки. Так, в 1964 

році японська компанія Shachihata почала використовувати для 

виробництва фарбонаповнених печаток мікропористу гуму. Але 

японці не були б японцями, якщо в кінцевому результаті не 

задумалися б над створенням флеш-обладнання для 

виробництва цих печаток. І в 1992 році таке обладнання було 
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представлено фірмою Taiyo.  

Сьогодні існують різні модифікації флеш-обладнання, але 

нам важливі не стільки їх технічні характеристики, скільки 

кінцевий результат, який завдяки їм вдається. А результатом є 

створення так званого безрельєфного (плоского) кліше, 

друкуючу поверхню якого можна віднести до різновидів 

трафаретного друку: пробільні елементи не пропускають фарби, 

друкуючі – пропускають. 

Печатки виготовлені за технологією «флеш», інакше ще 

називають фарбонаповненими.  

Флеш-технологія (англ flash – спалах) – це такий спосіб 

виготовлення кліше печаток і штампів, який заснований на 

процесі запікання пор спеціальної мікропористої гуми під дією 

спалаху світлової енергії. Процес виготовлення даних печаток 

проводиться на спеціальних флеш-установках (Sun Stamper MS-

1100, Brother Stampcreator Pro), в яких використовується 

світлова енергія ксенонової лампи-спалаху, перетворюється на 

теплову енергію. 

Особливість даних печаток полягає в тому, що немає 

необхідності перед нанесенням відбитка на папір наносити на 

кліше печатки штемпельну фарбу. У фарбонаповнених печатках 

фарба переноситься на папір за рахунок її просочування через 

пори гуми, яка і утворює друкуючу форму печатки. Для того 

щоб утворилися пробільні ділянки, пори гуми запікають. 

Щоб створити на гумі друкуючу поверхню, 

використовуються плівки з позитивним зображенням. Таку 

плівку отримують з лазерного принтера (матові плівки Kimoto, 

Folex, прозорі плівки Folex, 3M та ін.). На запікаючу поверхню 

накладають спеціальну світлочутливу вуглецеву плівку. 

При поглинанні світла від лампи вуглецева плівка 

нагрівається і при контакті з поверхнею гуми запікає її пори. 

Розміщені під зображенням пори залишаються відкритими. 

Потім заливається чорнило через спеціальний отвір (щтуцер) в 

оснастку з припаяною або приклеєною печаткою. Для повного 

насичення гуми необхідно 1-2 години. Після насичення 

чорнилом печатки або штампа можна наносити до 5-10 тис. 
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відбитків без дозаправки. 

Для виготовлення печаток по флеш-технології 

необхідно мати: 

1. Термочутливий мікропористий матеріал (гума). 

2. ОНР (overhead projector, спеціальна світлочутлива 

вуглецева) плівка.  

3. Прозора або матова плівка з позитивним зображення.  

4. Захисне скло. 

5. Ксенонова лампа-спалах. 

Технологічний процес виготовлення флеш-печаток 

включає кілька етапів: 

1. Створення оригінал-макету печатки або штампа на 

комп’ютері (готовий макет переводиться в дзеркальне 

зображення і відправляється на друк). 

2. Вивід оригінал-макету на лазерному принтері 

(позитивне зображення макета виводиться на плівці і 

вирізається з припуском 2-3 см.) 

3. Підготовка печатки до засвічування (підготовка із 

оснащення демонтується гумова заготовка, на яку кладеться 

ОНР-плівка і плівка з макетом (таким чином, щоб ОНР-плівка 

знаходилася між гумою і зображенням). Готовий «бутерброд» 

розміщується на робочому полі флеш-установки і притискається 

склом. Від рівномірності притиску залежить якість друку.  

4. Засвічування виробу в флеш-установці (режим 

засвічення в флеш-установці вибирається індивідуально і в 

суворій відповідності до рекомендацій виробника обладнання. 

Якщо при візуальному огляді кліше на ньому залишилися не 

запечені пори, слід ще раз помістити його в флеш-установку і 

повторити процедуру). 

5. Заправка печатки фарбою (снує багато способів 

заправки фарбонаповнених печаток. Якщо мова йде про 

напівавтоматичного оснащенні, то фарба зазвичай заливається в 

спеціальний отвір - штуцер. У ручних флеш-печатках фарбою 

може заправлятися або фільтр, або сама гума. Для прискорення 

процесу просочення фарбу можна підігріти до температури                    

30-35 С. При виборі методу заправки завжди слід керуватися 
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рекомендаціями виробника. 

6. Збірка печатки (оснащення, гума та фільтр збираються 

в готовий виріб, який готовий до використання). 

Печатки, виготовлені за допомогою флеш-технології, 

мають ряд важливих переваг. 

- час виготовлення кліше 2-3 хвилини, висока роздільна 

здатність - до 2540 dpi. 

- на друкуючій поверхні немає виступаючих частин, які 

можуть зношуватися і кришитися.  

- не потрібна штемпельна подушка, можна отримати 

багатобарвні друку.  

- можливість отримання мікротексту «білий текст на 

чорному тлі» або «чорний текст на білому тлі» з розміром літер 

від 0,5 мм. 

- лінії товщиною до 0,08 мм. 

- можливість отримувати елементи з напівтоновим 

растром; 

- можливість використання спеціальних чорнила 

(видимих тільки під впливом ультрафіолетового 

випромінювання, нерозчинних у воді, швидко висихають і т.д.). 

Переваги фарбонаповнених печаток 

Зручність. Процес штемпелювання фарбонаповненими 

печатками відрізняється легкістю і безшумністю. Все дійсно 

просто: зняти кришку, що закриває кліше, злегка притиснути 

друк до паперу і виходить якісний відбиток. Важливою 

перевагою флеш-печаток є те, що при їх використанні не 

потрібно штемпельна подушка. Матеріал, з якого 

виготовляється фарбонаповнена печатка, здатна вбирати в себе 

фарбу, утримувати і віддавати її в потрібний момент.  

Якість. Завдяки тому, що кліше флеш-печаток не є 

рельєфним (друковані елементи не підносяться над підставою 

кліше як в традиційних печатках і штампах, тобто, можна 

сказати, що кліше плоске), відбиток завжди буває чітким, при 

друкуванні не відбувається спотворення тонких елементів, що 

практично неможливо при використанні фотополімерною 

технології. Одержуваний відбиток не розтікається і не 
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змивається водою. Якість відбитка не змінюється і при дуже 

тривалому використанні флеш-друку. Крім того, флеш-

технологія дозволяє домагатися досить високого захисту і 

використовувати захисні елементи. Та все це стає вельми 

актуальним ще і в зв'язку зі зростаючими вимогами до 

захищеності печаток від підробок. 

Багатобарвність. Важливим і досить привабливим 

флеш-технологій є можливість створювати багатокольорові 

печатки. Але, на жаль, цей аспект часто викликає недовіру з 

боку споживачів - мабуть, через вироблених десятиліттями 

стереотипів. Люди звикли користуватися одноколірними 

печатками, а кольорові сприймаються або як баловство, або як 

незаконність. У зв'язку з останнім варто нагадати, що нашим 

законодавством регулюється тільки виготовлення гербових 

печаток. На жаль, сьогодні багато банків необґрунтовано 

сприймають в штики щось нове, що пропонує діловому світу 

штемпельний ринок, зокрема багатобарвні флеш-печатки. 

До мінусів флеш-технології можна віднести: 

Кількість відбитків. Компактність флеш-печатки 

призводить до того, що і чорнила в ній міститься менше, ніж у 

звичайній подушці для печатки. Якщо звичайна автоматична 

оснастка містить вбудовану штемпельну подушку, розраховану 

на 8-10 тис. відбитків, то стандартна флеш-печатка розрахована 

швидше на 5-6 тисяч відбитків, після чого потрібно дозаправка. 

Якщо ж говорити про кольорову печатку, то ресурс ще менший: 

4-5 тис. відбитків з однієї дозаправки. Однак дозаправка не 

впливає на якість і довговічність друку. 

Використання спеціальних масляних чорнил, їх ще 

називають гелевими. У вільному продажу знайти їх складніше, 

ніж стандартні чорнила для печаток і штампів на водній основі. 

Якщо ж спробувати заправити звичайним чорнилом на 

спиртовій або водній основі, то мікропори кліше флеш-печатки 

будуть необоротно забиті і відновити працездатність друку буде 

дуже складно. При заправці багатобарвних печаток можна 

допустити потрапляння фарби іншого кольору на живиться 

сектор, інакше колір стане художньо непередбачуваним.  



 184 

Термочутливість. Кліше флеш-печатки виходить 

запіканням гуми, тому контакт з гарячою поверхнею (100 ° C) 

може запекти відкриту частину кліше і виявитися фатальним. 

Однак зазвичай нікому в голову і не приходить прогріти друк 

запальничкою або проставляти відбитки на електроплитці. Але 

факт обмеження присутній. 

Дотримуючись трьох простих правила можна 

користуватися флеш-печаткою до нескінченності: 

- слід оберігати кліше від механічного впливу; 

- необхідно тримати печатку при температурі не вище 

70 °С; 

- заправку друку фарбою довіряти виключно фахівцям. 

Заправка флеш-печатки (самої гуми (кліше)). 

Гума (кліше) розділена на два сектори. У кожен сектор 

обережно заливається зверху прямо на літери необхідний колір 

флеш чорнила, починаючи від центру. Фарбу наливають тільки 

на сектори, на яких є інформація, яка потім буде друкуватися на 

папері. Тонким предметом (наприклад-зубочистка, скріпка) 

розподіляють фарбу по необхідному сектору, щоб були закриті 

фарбою всі друкуючі елементи. Потім гуму залишають вбирати 

фарбу, заправлятися. Найголовніше не допускати змішування 

кольорів. Гуму потрібно заправляти на рівній поверхні в 

теплому приміщення. Температура в приміщенні та фарби, 

позитивно впливає на швидкість поглинання гумою фарби. 

Якщо залишаються надлишки, то акуратно ватними паличками 

їх прибрати. Проставляємо кілька відбитків «чернетки», 

частково папір поглине залишки фарби. Якщо якість відбитка не 

підходить по насиченості кольору, повторити заправку ще раз. 
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день, державно-правовий розвиток 

органів виконавчої влади в Україні, характеризується 

перебудовою інститутів виконавчої влади та процесом 

приведення власного законодавства у відповідність до 

європейських стандартів. Поява української національної поліції 

стала першим та найяскравішим доказом проведення реформ в 

Україні, а Закон України «Про національну поліцію» став 

основоположним нормативно-правовим актом на шляху до 

вступу у Європейський Союз.  

07 листопада 2015 року вступив в законну силу Закон 

України «Про національну поліцію». Це стало початком нової 

історичної сторінки у розвитку України як демократичної 

європейської держави. Але разом із тим перед країною постав 

цілий ряд нових проблем. Необхідність та актуальність 

прийняття даного Закону не викликає сумніву, разом з тим він 

містить низку неточностей, які необхідно доопрацювати для 

правильного та ефективного застосування його норм на 

практиці.  

По-перше, Закон України «Про Національну поліцію» 

визначає національну поліцію України як центральний орган 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання 

публічної безпеки і порядку, протидії злочинності. Положення 

про Національну поліцію, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, що набрало 

чинності одночасно із Законом України «Про національну 
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поліцію», під Національною поліцією розуміє центральний 

орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах 

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 

суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку.Тобто згідно з новим законом 

значно зменшився вплив Міністерства на діяльність поліції, 

який наразі полягає лише у спрямуванні та координації поліції, 

тоді як під міліцією відповідно до Закону України  «Про 

міліцію» розуміли єдину систему органів, яка входить до 

структури МВС  України та у своїй діяльності повністю 

підпорядковується МВС України [1]. 

По-друге, необхідно акцентувати увагу на неточностях та 

двояких тлумаченнях положень Закону України «Про 

Національну поліцію». Така проблема відображається у 

відсутності чіткої структури підрозділів поліції та відповідної 

розкласифікації функцій і повноважень окремих органів поліції. 

У Положенні «Про Національну поліцію» зазначені лише 

загальні завдання, права та обов’язки усіх поліцейських [2]. Ст. 

13 Закону України «Про Національну поліцію» містить тільки 

перелік підрозділів, що входять до складу Національної поліції, 

зокрема це: кримінальна поліція, патрульна поліція, органи 

досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, 

поліція особливого призначення [3].  У зв’язку з відсутністю 

конкретно визначених повноважень новостворених органів 

поліції дуже складно визначити мету та завдання їх діяльності, а 

також функції кожного з них. 

По-третє, статтею 11 Закону України «Про Національну 

поліцію» передбачено, що діяльність поліції здійснюється в 

тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними 

громадами та громадськими об’єднаннями на засадах 

партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Проте в 

тексті закону та інших нормативно-правових актів законодавцем 

не роз’яснено, в чому полягає і в яких діях повинно проявлятися 

згадуване «партнерство». Поряд з цим в статті 105 цього ж 
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закону визначено, що «виконавчі комітети сільських, селищних, 

міських рад надають безоплатно органам і підрозділам поліції 

службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв’язку, 

транспорт та інші матеріально-технічні засоби. Комунальні та 

приватні підприємства можуть виділяти органам та підрозділам 

поліції кошти, транспорт та інші матеріально-технічні засоби, 

необхідні для виконання повноважень поліції». В даних нормах 

не вбачається так назване «партнерство на благо, на задоволення 

потреб народу, територіальних громад, громадських об’єднань», 

а наявна лише позиція можливості забезпечення діяльності 

поліції. Зазначене згодом може породити ту ж саму недовіру 

народу і, як результат, безрезультатність реформування 

правоохоронних органів, оскільки «основа» цієї гілки влади 

практично не змінилася [4, с. 45-47]. 

По-четверте, багато «робочих моментів» залишаються 

незрозумілими. Зміни нормативної бази, що мають відбуватися 

зі змінами в структурі Міністерства внутрішніх справ України, 

повинні супроводжуватись великою кількістю змін до 

нормативних документів країни. Але останнім часом зміни 

відображаються лише в одному правовому акті, що є головним 

нормативним документом  реформи, що триває. Це призводить 

до величезної кількості правових колізій та прогалин в законах. 

Тому окрім змін, що мають місце в Законі України «Про 

національну поліцію» вкрай важливо прийняти закон про 

внесення змін до величезної кількості підзаконних нормативно-

правових актів з метою уникнення законодавчих колізій. 

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, варто 

зазначити, що Закон України «Про Національну поліцію» є 

досить ґрунтовним та системним нормативно-правовим актом, 

хоча він як і будь-який інший нормативний документ має багато 

прогалин. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ПРАВА ПОЛЮВАННЯ 

 

У статті 42 закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» [1] вказано, що порушення 

законодавства у галузі мисливського господарства та полювання 

тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-

правову або кримінальну відповідальність згідно із законами 

України. Найчастіше до порушників застосовується саме 

адміністративна відповідальність, яка є способом припинення 

протиправної поведінки порушника та засобом попередження 

кримінальних правопорушень. 

Питання застосування заходів адміністративної 

відповідальності за порушення порядку використання обʼєктів 

тваринного світу традиційно піднімаються науковцями. 

Зокрема, їх висвітлювали у своїх роботах Е. Герасименко, А. 

Миколенко, О. Проців, О. Стукаленко, Т. Сухоребра, П. Тихий 

та інші. Проте відсутність належного законодавчого 

регулювання означених питань не вичерпує проблем 

застосування заходів адміністративної відповідальності до тих 

субʼєктів, які порушують правила полювання. 

Відповідальність за порушення правил використання 

об’єктів тваринного світу (порушення правил полювання) ст. 85 

КУпАП передбачено главою 7 КУпАП, що має назву 

«Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної 

спадщини». Об’єктом такого правопорушення є встановлений 

порядок використання тваринного світу [2, с. 148], суспільні 

відносини, які сформувалися у сфері організації, охорони, 

використання і відтворення тваринного світу [3, с. 219]. В 

цілому це суспільні відносини, які виникають в разі порушення 
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правил полювання.  

Об’єктивну сторону правопорушень, передбачених ст. 85 

КУпАП утворює сукупність елементів, які характеризують 

делікт, що спрямований на порушення правил спеціального 

використання мисливських тварин. Так, ч. 1 ст. 85 КУпАП 

передбачає санкції за порушення правил полювання (полювання 

без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у 

заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на 

заборонених для добування тварин, допускання собак у 

мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням 

установленого для певної території (регіону, мисливського 

господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання, яке 

не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а 

також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх 

частин без відмітки цього факту в контрольній картці обліку 

дичини і порушення правил полювання та в дозволі на їх 

добування. Ч. 2 ст. 85 КУпАП передбачає відповідальність за 

повторне порушення правил полювання (полювання без 

належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений 

час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених 

для добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, 

знищення або поранення тварин. Ч. 5 ст. 85 КУпАП передбачає 

порушення правил здійснення інших видів спеціального 

використання об’єктів тваринного світу.  

Таким чином, можна виділити такі порушення, які 

пов’язані із незаконним полюванням мисливських тварин:  

1. Полювання без належного на те дозволу. Відповідно до 

ст. Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» дозвіл на добування – це документ (ліцензія, 

відстрільна картка, дозвіл на селекційний, діагностичний та 

науковий відстріл), який дає право на добування (в тому числі 

відлов) дикої тварини (тварин), а також право на використання 

(транспортування, перенесення, зберігання) продукції 

полювання.  

2. Полювання у заборонених місцях: поза межами  

мисливських угідь, на території заказників, заповідників тощо.  
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3. Полювання у заборонений час, тобто в час, протягом 

якого дозволи на полювання не видаються або ж полювання в 

нічний час.  

4. Полювання забороненими знаряддями або способами, 

тобто такими, право на використання яких мисливець не має або 

ж знаряддями чи засобами, які є загально шкідливими, загально 

небезпечними або ж такими, що не можуть бути застосовані під 

час полювання (наприклад, прилади нічного бачення) [4, с. 206]. 

5. Полювання на заборонених для добування тварин. Це 

можуть бути як тварини, полювання на яких заборонено взагалі 

або ж дичина, сезон полювання на яку ще не відкрито. 

6. Допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, а 

також без наявності відповідних документів на мисливських 

собак.  

7. Полювання з порушенням установленого для певної 

території (регіону, мисливського господарства, тощо) порядку 

здійснення полювання.  

8. Транспортування або перенесення добутих тварин чи 

їх частин без відмітки цього факту в контрольній картці обліку 

добутої дичини і порушення правил полювання, а також у 

дозволі на їх полювання.  

Попри те, що прояви протиправної поведінки за ч. 1 ст. 

85 КУпАП є досить різними, законодавець передбачає за будь-

який з таких проявів або за їх невизначену сукупність (оскільки 

це альтернативне правопорушення) застосування попередження 

або накладення штрафу на громадян від 6 до 60 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження 

або накладення штрафу на посадових осіб - від 30 до 90 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [5]. Таким 

чином шкода, що може бути завдана державним інтересам, 

наприклад, при полюванні на заборонених тварин, чи з 

порушенням строків полювання є набагато більшою, ніж суми 

штрафів, що можуть бути накладені. Вважаємо таку позицію 

законодавця невиправдано байдужою до процесу збереження 

навколишнього природного середовища. 

Ч. 2 ст. 85 КУпАП передбачає відповідальність за 
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повторне порушення правил полювання чи таке, яке мало 

наслідком добування, знищення або поранення тварин. Попри 

те, що шкода, завдана відповідною протиправною поведінкою є 

значно більшою, але стягнення також є незначним, оскільки 

передбачає застосування штрафу від 60 до 120 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення 

(якщо вони є приватною власністю порушника) та незаконно 

добутих об’єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення 

права полювання на строк до трьох років з конфіскацією 

рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення 

(якщо вони є приватною власністю порушника), та незаконно 

добутих об’єктів тваринного світу. Якщо ж засоби та знаряддя 

полювання не належать порушнику, то їх конфіскація не може 

бути здійснена взагалі. Суми штрафів збільшуються, якщо 

повторне порушення правил полювання здійснене посадовою 

особою і коливаються від 90 до ста 150 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів 

вчинення правопорушення, які є приватною власністю 

порушника, та незаконно добутих обʼєктів тваринного світу чи 

без такої. 

Аналіз чинного законодавства дозволяє дійти висновку, 

що суб’єктами адміністративного порушення правил полювання 

можуть бути громадяни України, посадові особи, іноземні 

громадяни та особи без громадянства. Але КУпАП не містить 

визначення «посадових осіб», а тому проблемним питанням є 

визначення їх кола. З урахуванням положень ст. 14 КУпАП та 

виходячи зі змісту ст. 39 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання», до посадових осіб, які можуть 

бути суб’єктами правопорушення відповідно до ст. 85 КУпАП 

слід відносити таких, що безпосередньо пов’язані із охороною 

та спеціальним використанням диких тварин.  

Зазвичай делікти, передбачені ч. 1-2 ст. 85 КУпАП 

вчиняються умисно [6, с. 16]. Причому притягнення порушників 

до відповідальності не звільняє їх від обовʼязку відшкодувати 

збитки, завдані внаслідок порушення законодавства у галузі 
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мисливського господарства та полювання. 

У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший 

спосіб живих мисливських тварин повинні бути вжиті заходи до 

їх збереження і, якщо це можливо, повернення у природне 

середовище. 

Таким чином, адміністративна відповідальність за 

порушення правил полювання, яка передбачена ст. 85 КУпАП 

має ряд недоліків. Зокрема, санкції, що передбачені названою 

нормою не покривають витрат держави на виявлення та 

припинення відповідних правопорушень, а так само не 

відшкодовують шкоди, завданої навколишньому природному 

середовищу. Вважаємо таку позицію законодавця невдалою. На 

наш погляд, повинна бути розроблена методика розрахунку 

шкоди, завданої порушенням правил полювання, яка б 

дозволяла визначати суми штрафів, виходячи з  суми завданих 

збитків, цінності незаконно впольованих тварин, витрат, 

понесених на відновлення відповідних тварин тощо. До стягнень 

за дане правопорушення доречно також додати громадські 

роботи, які порушник мав би відпрацювати в межах 

мисливських угідь або на інших об’єктах природоохорони, щоб 

своєю працею зменшити розміри шкоди, яка завдається 

адміністративними проступками. Що стосується попередження, 

то цей вид покарання має застосовуватися у виняткових 

випадках, коли правопорушення вчинено з необережності, а 

майнова шкода завдана не була. 
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