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ОСНОВНІ ТИПИ МІЖДЕРЖАВНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ НА 

ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ, ЯКІ ДЕТЕРМІНУЮТЬ ЗМІСТ ТА 

СПРЯМОВАНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА 

 

Гапеєва О.Л.  

 докторант,  

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана  

Петра Сагайдачного 

м. Львів, Україна 

На території колишнього СРСР у період з 1988 р. по 2017 рр. зафіксовано 

вісім регіональних збройних конфліктів: вірмено-азербайджанський 1988-

1994 рр., грузино-осетинський 1991-1992 рр., грузино-абхазький 1992-1994 рр., 

Придністровський 1992 р., чеченський 1994-1996 рр.. і 1999-2001 рр., конфлікт 

та громадянська війна у Таджикистані 1992-1996 рр., а також короткочасні 

збройні зіткнення, що призводять до загибелі мирного населення. При цьому, 

більшості з вищеназваних збройних конфліктів притаманна довготривала 

латентна фаза протягом перебування у складі СРСР й стрімкий перехід до 

збройного протистояння після його розпаду.  

Якщо в останні роки існування Радянського Союзу етнічні, національні, 

соціально-політичні та територіальні суперечності кваліфікувалися як 

внутрішні, по після утворення незалежних держав (“параду суверенітетів”) 

вони еволюціонували й трансформувались у міждержавні. Окремою сторінкою 

міждержавних протиріч на пострадянському просторі стали анексія Російською 

Федерацією Кримського півострову у 2014 р. та збройний конфлікт на Сході 

України (2014 р. –) . 

Слід зауважити, що нині відсутні єдині погляди щодо типології 

конфліктів на пострадянському просторі – дослідники притримуються спільної 

точки зору, що міждержавний конфлікт класичного типу для нього не 
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характерний. Проте спостерігається інтернаціоналізація конфліктів, під якою 

ми розуміємо участь третьої сторони (міжнародної організації або країни) у 

їхньому врегулюванні. Так, прикладом інтернаціоналізації конфліктів є участь 

міжнародних безпекових організацій та інших держав у врегулюванні вірмено-

азербайджанського, придністровського, грузино-абхазького, грузино-

осетинського та збройного конфлікту на Сході України. 

За характером суперечностей, які є основою міждержавних конфліктів на 

пострадянському просторі, виокремлюються геополітичні, економічні, 

політичні, військово-стратегічні, ідеологічні, соціально-політичні, етнічні та 

релігійні протиріччя [1]. 

Так, прикладом геополітичних суперечностей в енергетичній сфері на 

пострадянському просторі є загальновідомі “газові війни” між РФ і Білорусією, 

РФ і Україною, РФ та Туркменістаном, які супроводжуються потужними 

інформаційними кампаніями. “Переконавшись в обмеженості ресурсів для 

відновлення геополітичного впливу, Росія перейшла до стратегії використання 

власних енергетичних ресурсів та їх експорту в якості засобу для відновлення 

зовнішньополітичних і стратегічних позицій”, – зауважує В. Щербина у статті 

“Российско-украинские газовые войны”[2]. 

Перші суперечності у газовій сфері між РФ та Україною розпочались ще 

у 1992 р., оскільки основна інфраструктура газотранспортної системи 

колишнього СРСР залишилась на території України [Там само], але всі спірні 

питання у газовій сфері між РФ і Україною протягом 1992-1996 рр. 

вирішувались шляхом міждержавних домовленостей. Проте після подій 

Помаранчевої Революції (2004 р.) Україна оголосила курс на євроінтеграцію 

що, фактично, стало каталізатором погіршення відносин із “східним сусідом” та 

більш агресивної риторики зі сторони останнього. Тематика російсько-

українських “газових війн” 2006 р. стала центральною на шпальтах світової 

преси й телебачення, а російську інформаційну кампанію, яка супроводжувала 

події російсько-української газової війни 2009 р., Г. Почепцов відносить до 

категорії глобальних інформаційних війн [3], адже припинення поставок газу 
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європейським споживачам протягом 11 днів привело до певної глобалізації 

конфлікту.  

До цієї ж категорії суперечностей ми відносимо калійні, цукрові, молочні 

війни між РФ та Республікою Білорусь, ембарго на поставку грузинсько-

молдавських вин (винний скандал 2006 р.,) російсько-туркменські газові 

протиріччя (2009 р.). 

Яскравим прикладом російсько-естонських політико-дипломатичних 

протиріч, більш відомих як “Бронзова ніч”, інформаційної кампанії навколо 

цього та низки кібератак на об’єкти критичної інфраструктури Естонії, стали 

події, пов’язані із перенесенням пам’ятника радянським воїнам-визволітелям у 

квітні  2009 р. у м. Таллінні[4]. 

Ідеологічні суперечності, притаманні відносинам між РФ та Україною, 

особливо проявились після оголошення Україною курсу на євроінтеграцію. 

Росія ж позиціонує євразійство як філософський і концептуальний підхід [3]. 

Також існує низка російсько-молдавських ідеологічних суперечностей, 

останнім часом – російсько-білоруських, які пов’язані із процесом білорусизації 

суспільства, звернення до власної історії та національного коріння. Це 

спричинило анти білоруську істерію на шпальтах російських ЗМІ та стало 

предметом жвавих дискусій на російських телевізійних talk-show, міжнародних 

конференціях, круглих столах, тощо[5]. 

Слід зауважити, що окрему групу суперечностей становлять 

територіальні та прикордонні проблеми пострадянських країн, які виникли 

через невідповідність державних кордонів етноісторичним. При цьому, 

незважаючи на достатньо тривалий пострадянський період, питання 

делімітизації державних кордонів залишаються серйозною проблемою 

міждержавних відносин і час від часу супроводжуються інформаційними 

закидами й акціями. Прикладом є російсько-український конфлікт на острові 

Коса Тузла (2003 р.)  – “генеральна репетиція” подальших подій на Кримському 

півострові[6]. 
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Передумовою міждержавної конфліктності на пострадянському просторі, 

окрім геополітичних, економічних, військово-стратегічних, ідеологічних, 

соціально-політичних чинників, є також низка історико-ментальних та соціо-

культурних протиріччя, які, здебільшого, виникли за часи існування 

Радянського Союзу внаслідок хибної національної політики, вільного 

вирішення територіальних питань без урахування етнічних чинників, репресій і 

масових депортацій населення. Достатньо тривалий період часу, стримувані 

радянським репресивним партійно-політичним апаратом та ідеолого-

пропагандистською машиною, вони залишались невирішеними та перебували у 

латентному стані. Проте на початку “перебудови” та демократизації суспільно-

політичного життя радянського суспільства, у союзних і автономних 

республіках розпочались процеси утворення національних рухів, відповідно, 

звернення до подій історичного минулого та пошук історичної справедливості. 

Висувались вимоги щодо відновлення статусу рідної мови й прав титульних 

націй, виходу із складу СРСР та утворення незалежних держав. Етнічні 

(національні) й територіальні протиріччя радянського суспільства, які жевріли 

роками, із прихованого стану трансформувались у відкрите протистояння між 

колишніми “братніми” народами, спричинивши сотні тисяч смертей при 

бездіяльності радянської і партійної еліти колишнього СРСР.  

Нині геополітичні, економічні, військово-стратегічні, ідеологічні, етнічні 

та релігійні протиріччя, а також невирішені прикордонні проблеми, 

детермінують зміст та спрямованість міждержавного інформаційного 

протиборства на пострадянському просторі.  
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ Г.О. БОГДАНОВА У 

ХАРКІВСЬКОМУ ЗООТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1948-1952) 

Кашперський В.Є., 

 здобувач кафедри історії та культури України  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

м. Переяслав-Хмельницький, Україна 

Студентські роки Григорія Олександровича у Харківському 

зоотехнічному інституті (1948-1952) припали на часи корінних змін і 

відродження освіти та науки після п’ятирічного занепаду під час Великої 

Вітчизняної війни [1].  

Доречно звернути увагу на стан підготовки зоотехніків у Харківському 

зоотехнічному інституті, у якому поталанило навчатися Григорію 

Олександровичу, оскільки саме Харків у кінці 40-х років ХХ ст. став осередком 

http://psyfactor.org/lib/infowar4.htm
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з надання висококваліфікованої освіти зоотехнікам, яких так потребувала 

держава.  

Як свідчать архівні документи підготовка спеціалістів зоотехнічного 

факультету Харківського зоотехнічного інституту здійснювалася у 

відповідності з навчальним планом № 11 сільського господарства для 

зоотехнічних факультетів, затвердженим Міністерством вищої освіти. 

Навчальний процес на усіх курсах проходив у повній відповідності із 

затвердженими річними планами-графіками. Кожне заняття велося дві або 

чотири години (залежно від розкладу). Навчальне навантаження на студента І, 

ІІ і частково ІІІ курсів становило 6-8 год на добу. Велику увагу було звернено 

на лекційні заняття, які займали важливу роль у формуванні знань студентів. [2, 

арк. 19-25]. 

Викладачі та співробітники Інституту постійно працювали над 

покращанням якості лекційних, семінарських і лабораторно-практичних занять 

завдяки кращому матеріальному забезпеченню кафедр, кабінетів і лабораторій. 

Велику частину часу студенти Інституту самостійно опрацьовували необхідний 

матеріал. Для самостійної підготовки студентів були закріплені відповідні 

аудиторії, які працювали до 23 год. Перед екзаменами всі лабораторії і кабінети 

працювали до 23 год. Практика показала, що деякі кабінети і лабораторії 

завжди були заповнені, оскільки вивчення низки дисциплін потребує 

безпосередньої роботи з препаратами, приборами, устаткуванням. До таких 

лабораторій необхідно віднести: анатомічний музей, музей зоології, 

лабораторію фізіології і біохімії, кабінет ботаніки та деякі інші. Слід зазначити, 

що у роки навчання Григорія Олександровича у вузі керівництво вузу 

важливого значення надавали не лише теоретичній підготовці студентів, але й 

набуття ними практичних навичок, що давало змогу покращити їхню фахову 

підготовку. За кафедрами було закріплено тваринницькі ферми. Так, кафедра 

конярства отримала навчальні приміщення для занять у будівлі навчальної 

конюшні, побудованої 1951 р., кафедра молочної справи розміщувалася у 

приміщенні навчального молочного заводу, будівництво якого було закінчено у 
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1952 р. Заняття з конярства, птахівництва, розведення сільськогосподарських 

тварин, головним чином проводилися на живих об’єктах відповідних ферм. 

Мойсей Іванович Книга — ректор Інституту, зазначав, що особливу увагу при 

навчальному процесі відводилося навчально-виробничому процесу. Години на 

заняття на виробництві значно збільшувалися. Враховуючи, що загальний час 

навчання у вузі становив 4 р. 10 міс., з них лекційні та лабораторно-практичні 

заняття становили 131 тиждень (52,2%), іспити і держіспити — 33 тижні 

(13,2%), навчальна практика у науково-дослідних господарствах — 37 тижнів 

(14,7%), виробнича практика — 24 тижні (9,6%), канікули — 26 тижнів (10,3%). 

Отже, відповідно до загальної тривалості теоретичного навчання (включаючи 

час на іспити) тривалість якого становила 164 тижні, навчальна і виробнича 

практики тривали 61 тиждень (37%). Графік навчального плану передбачав 

безперервне використання робочих місць у навчальному господарстві для 

практики студентів протягом календарного року. Час для навчальної практики 

відповідно графіку розподілявся таким чином, щоб студент приймав участь на 

виробництві протягом усіх сезонів, отримуючи можливість виконувати роботи 

з різних напрямів сільського господарства. Виробнича практика студентів 

проходила на території першого навчального господарства, земельна площа 

якого становила 750 га, у т. ч. 150 га лісу і парку. Слід відмітити, що вуз 

розташовувався безпосередньо на його площі. Друге господарство (прийняте 

інститутом у 1945 р.) з площею 750 га усіх угідь, знаходилося на відстані 25 км 

від Інституту. Варто відмітити, що навчальне господарство було комплексним 

сільськогосподарським підприємством, яке об’єднувало такі напрями галузі, як 

рільництво, луківництво та утримувало поголів’я ВРХ (212 гол.), свиней 

(150 гол.), коней (112 гол.), овець (105 гол.), птиці (1800 гол.) та пасіку (100 

бджолосімей). Крім того, керівництво вузу направляло студентів до науково-

дослідних інститутів з їхніми експериментальними господарствами, провідних 

племінних заводів і станцій, племінних та товарних господарств. Під час 

навчання важливе місце відводилося й науково-дослідній роботі співробітників 

Інституту до якої залучалися й студенти. Так, у 1952 р. співробітниками 
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кафедри  годівлі було розроблено нормовані раціони для різних статево-вікових 

груп тварин з метою підвищення продуктивності худоби; співробітники 

кафедри молочної справи досліджували питання підвищення якості молока 

враховуючи різний рівень годівлі та структуру кормових раціонів, а також 

умови  утримання корів; кафедрою кормовиробництва досліджувалися питання 

підвищення урожайності кормових культур [2, арк. 16]. 

Така організація навчально-виробничого процесу за новим планом дала 

можливість закінчити з поглядальним засвоєнням сільськогосподарського 

виробництва. Новий підхід до навчання дав можливість Григорію 

Олександровичу опанувати виробничі процеси, набуваючи навички 

високопродуктивної праці, застосовувати теоретичні знання на практиці, 

розвинути організаційні здібності та уміння працювати у колективі, що стало 

йому у нагоді при подальшій науково-дослідній, педагогічній та організаційній 

роботі.  

Для уявлення початкового етапу становлення та входження в науку 

Г.О. Богданова вважаємо за доцільне коротко охарактеризувати професорсько-

викладацький склад Харківського зоотехнічного вузу, який значною мірою 

вплинув на формування світогляду науковця, адже саме у вузі почали 

формуватися його наукові інтереси, які він розвивав упродовж усього свого 

життя. 

Так, у 1943 р. після звільнення Харкова від німецької окупації до 

викладання запросили П.Д. Пшеничного. На початку своєї діяльності у 

Харківському зоотехнічному вузі він працював доцентом (з 7 листопада 1943 р. 

до 17 червня 1943 р.), потім професором (до 26 січня 1950 р.) і нарешті 

завідувачем кафедри годівлі сільськогосподарських тварин (до 23 жовтня 

1953 р.). Заслугою вченого вважається дослідження питань: живлення та обміну 

речовин молодняку сільськогосподарських тварин, способів підвищення 

коефіцієнту корисної дії корму, вікової мінливості видових і господарсько-

корисних ознак у тварин під впливом різного рівня годівлі, формування 

продуктивності сільськогосподарських тварин в онтогенезі та багато інших. 
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Ціла плеяда талановитих учених була підготовлена у науковій школі заснованій 

Павлом Дмитровичем, серед яких значаться Г.О. Богданов, А.М. Жадан, 

Г.Т. Кліценко, І.І. Ібатуллін та ін. 

Неабиякий вплив на наукову діяльність Григорія Олександровича 

справив академік ВАСХНІЛ Микола Дмитрович Потьомкін, який упродовж 

1943-1965 рр. очолював кафедру скотарства. Усе своє життя він інтенсивно 

проводив дослідження з актуальних проблем племінної справи у нашій країні та 

вів навчальний процес на високому науково-методичному рівні. Багато сил та 

праці доклав М.Д. Потьомкін у справу підготовки спеціалістів-зоотехніків 

вищої кваліфікації, особливо з племінної справи. Він був досвідченим 

висококваліфікованим лектором-енциклопедистом. Студенти, які слухали його 

лекції зазначали, що вони були глибокі за змістом та цікаві. Характерними для 

академіка М.Д. Потьомкіна було доскональне знання тварини та неухильне 

прагнення навчити студентів любити та знати тварину. 

Слід відзначити вплив на формування наукового світогляду 

Г.О. Богданова талановитого вченого, доктора сільськогосподарських наук, 

професора, завідувача кафедри годівлі сільськогосподарських тварин 

Харківського зоотехнічного інституту Івана Васильовича Бельговського. 

Учений піддав фундаментальному дослідженню вплив складу корму на 

інтенсивність гниття білкових речовин у кишечнику, установив роль селезінки 

у засвоєнні азоту в організмі тварин, підшлункової залози у процесах травлення 

та органічних кислот у процесі білкового травлення, а також ін. питання. 

І.В. Бельговський розробив фундаментальне вчення про комбікорми. Головною 

ж була його робота з вивчення сичужного травлення у жуйних. 

На формування наукового світогляду Г.О. Богданова значний вплив 

здійснив талановитий вчений, професор Мойсей Іванович Книга, який у 1931 р. 

розпочав свою діяльність у Харківському зоотехнічному інституті на кафедрі 

біохімії і технології молока і молочних продуктів, а за сумісництвом працював 

на посаді декана зоотехнічного факультету, а впродовж 1946-1962 рр. — 

очолював вуз. Дослідження, виконані С.І. Книгою та його науковою школою 
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були присвячені виявленню взаємозв’язку комплексу факторів у системі ґрунт-

рослина-корм-тварина-молоко і молочні продукти. Ним вивчалося питання 

впливу добавок, які містять фосфор на молочну продуктивність корів, склад і 

технологічні властивості молока. 

Варто зазначити, що своєю невтомною працею викладачі Харківського 

зоотехнічного інституту підготували та випустили не лише велику кількість 

зоотехніків, а зуміли в них розгледіти найбільш талановитих та направити їх в 

наукове русло. 

29 березня 1952 р. у Харківському зоотехнічному інституті відбувся 28 

випуск зоотехніків. Державні екзамени були проведені з 1 по 28 березня 1952 р. 

До них було допущено 148 студентів 5 курсу. Екзамени проводила комісія у 

складі: доктора сільськогосподарських наук, професора Т.В. Горба (голова) і 

членів комісії: директора Інституту М.І. Книги, доктора економічних наук, 

професора К.Т. Телешка, докторів сільськогосподарських наук, професора 

П.Д. Пшеничного, професора Н.Д. Потьомкіна, доктора біологічних наук 

В.Н. Нікітіна, доктора сільськогосподарських наук, професора 

І.В. Бельговського, доцентів М.П. Іванова, В.Н. Землянського та Ф.А. Смірнова. 

Крім того в якості екзаменаторів приймали участь: доценти В.Д. Ярошенко, 

В.К. Целютін, С.В. Серапін та старший викладач С.І. Лутай [45, арк. 41-47]. 

У своєму звіті голова Державної екзаменаційної комісії професор 

Т.В. Горб зазначив, що матеріалом для дипломних робіт послужили самостійні 

дослідження студентів у колгоспах і радгоспах під час проходження виробничої 

практики. Студентом Г.О. Богдановим (факультет тваринництва) було 

виконано і захищено дипломну роботу за темою: «Досвід складання плану 

селекційно-племінної роботи на конкретному матеріалі племінного 

господарства «Крива Руда»». Самостійно складений план племінної роботи 

студентом Г.О. Богдановим був достатньою мірою обґрунтований в 

зоотехнічному і економічному відношенні і прийнятий вищезазначений 

племінним господарством для практичної реалізації [2, арк. 41-47]. 



 
 

15 

 

Отже, саме в Харківському зоотехнічному інституті визначився світогляд 

Григорія Олександровича. Майбутній учений у даному вузі зацікавився 

питанням раціональної годівлі тварин, виробництва кормів, технології 

виробництва молока, розведення худоби тощо. Він мав відомих учителів з 

даних напрямів, що вплинуло на розвиток його подальших досліджень. 
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ТОПОНІМІКА ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ 

                                                                                                      Міненко Д. В., 

                                                                       викладач історії Лозівської філії  

                    Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу  

                                                           м. Лозова, Харківська область, Україна 

Міненко Н. І.,  

вчитель української мови та літератури Полтавського НВК 

Лозівської районної ради Харківської області 

с. Полтавське, Лозівський район, Харківська область, Україна  

Топоніміка (від др.-грец. topos - місце і onoma - ім'я, назва) - наука, що 

вивчає географічні назви, їх походження, смислове значення, розвиток, 

сучасний стан, написання та вимову, а також природні та соціальні умови 

минулого, за яких дані назви виникли. Топоніміка є інтегральною науковою 

дисципліною, яка знаходиться на межі трьох областей знань: географії, історії 

та лінгвістики [8, с. 75]. 

Базовим поняттям топоніміки виступає топонімія – сукупність назв 

(топонімів) на певній території. Основне значення і головне призначення 
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географічної назви – фіксація місця на поверхні Землі. Серед топонімів 

виділяються різні класи, такі як: ойконіми – назви населених місць, астіоніми – 

назви міст, гідроніми – назви річок, дрімоніми – назви лісів, ороніми – назви 

гір, урбаноніми – назви внутрішньоміських об'єктів, годоніми – назви вулиць, 

агороніми – назви площ,  дромоніми – назви шляхів сполучення, 

макротопоніми – назви великих незаселених об'єктів, мікротопонімія – назви 

невеликих незаселених об'єктів, антропотопоніми – назви географічних 

об'єктів, вироблених від особистого імені [5, с. 23]. 

Оскільки географічні назви мають лінгвістичну природу, спостерігається 

тісний зв’язок топоніміки з мовознавчими науками: ономастикою – наукою про 

виникнення та поширення власних назв; історичною лінгвістикою; етимологією 

– наукою, що займається вивченням походження слів; семантикою; 

морфологією; фонетикою та діалектологією. 

Предметом дослідження топоніміки є закономірності виникнення, 

формування і розвитку як окремих географічних назв, так і топонімічних 

систем (ландшафтів). Під топонімічним ландшафтом розуміють закономірно 

складену на даній території систему назв форм рельєфу, населених пунктів, 

водних об’єктів тощо. Дослідження топонімічного ландшафту не виключає 

вивчення окремо взятої назви, але вимагає врахування цих зв’язків, у яких 

перебуває кожна назва як складовий елемент природно-топонімічної системи. 

Саме тому, крім мовознавства, топонімія вивчається ще цілим рядом наук: 

історією, археологією, географією, народознавством, етнографією, ботанікою, 

зоологією тощо. 

Правильно пояснити ту чи іншу назву, розкрити її смислове значення і 

походження – означає отримати важливу інформацію про минуле свого краю: 

його природні умови, економіку, етнічний склад населення, історичні події 

тощо. Ця особливість географічних назв використовується в історичних та 

географічних дослідженнях для реконструкції ландшафтів минулого, вивчення 

особливостей освоєння території, виявлення зниклих ареалів рослин чи тварин. 

Але щоб одержати таку поглиблену інформацію, потрібно досліджувати їх 
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сукупність, сформовану під впливом характерних географічних або історичних 

умов [1, с. 38]. 

На численних прикладах дослідження територій переконуємося, 

наскільки географічні назви пов’язані з особливостями місцевості, 

відображають її характер, при тому не лише у фізичному, а й економіко-

географічному плані. Топонімія являє собою систему понять, які формувалися 

протягом певного історичного часу. У мовознавстві географічні назви нерідко 

служать єдиним свідченням давно зниклих мов, а в інших випадках, складаючи 

частину мовного багатства народу, дозволяють виявити важливі факти 

історичної фонетики, граматики, словотворення. Сучасні топонімічні 

дослідження обов’язково базуються на даних археології, історії, географії, 

палеонтології, без яких топоніміка не мала б необхідного наукового підґрунтя. 

Географічні назви виконують адресну функцію щодо конкретних географічних 

об’єктів, а закладена в них інформація містить відомості про форму, величину, 

властивості цих об’єктів та їх значення в житті людини.  

Зважаючи на вищесказане, топоніміка, хоча і спирається на закони мови, 

тісно пов’язана з природою, населенням і господарством території, тому 

широкому розумінні є розділом географічної та історичної науки. 

При дослідженні топоніміки не можна обійтися і без кількісно-

статистичного аспекту вивчення місцевих назв [3, с. 19]. 

Окремі питання топоніміки розглядаються у працях географів, істориків 

та мовознавців від часу виникнення цих наук. Творцем топоніміки був 

звичайно народ, географи-мандрівники, першовідкривачі, які давали назви 

континентам, островам, гірським вершинам тощо. Проте для з’ясування 

семантики і лінгвістичних особливостей топонімів у ті часи не вистачало 

наукового підґрунтя [6, с. 64]. 

Питання топоніміки здавна були в колі інтересів як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників. Деякі з них, наприклад М.Ломоносов, О.Потебня, 

І.Бодуен-де-Куртене, у своїх мовознавчих дослідженнях спиралися на 

топонімічний матеріал; інші (І.Срезневський, М.Максимович, М.Сумцов, 
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О.Соболевський, О.Саліщев) розглядали його як предмет окремого 

дослідження. Відомі давньоруські тексти, що являють собою збірники 

географічних назв і їх класифікацію. Питання топоніміки розглядалися у 

працях з історії, географії, мовознавства від глибокої давнини і до наших днів, 

хоча сам термін „топоніміка” з’явився близько ста років тому. Топоніміка 

фактом свого відокремлення як окремої галузі науки зобов’язана практичним 

потребам географії [7, с. 67]. 

З кінця ХІХ ст. інтерес до топоніміки різко зріс, особливо це стосується 

картографії. У США, Англії, Франції, Німеччині та інших країнах 

організовувалися комісії й товариства з вивчення географічних назв. У 1904 

році була створена Картографічна Комісія при Російському географічному 

товаристві, яка здійснила переклад іншомовних назв російською мовою, 

розробила словник географічних термінів та ін. У зв’язку з тим, що один і той 

самий об’єкт у різних країнах називається по-різному, сьогодні стоїть проблема 

стандартизації географічних назв, тобто прийняття єдиної норми вимови [8, с. 

146]. 

Розвиток східнослов’янської топоніміки припадає на ХІХ ст. Спочатку 

цей розвиток ішов стихійним шляхом, без відповідних управлінських постанов, 

проте вивчення топонімії з кожним роком набирає ширшого розмаху. Першим 

дослідником народної ландшафтної термінології в Україні був П.Тутковський. 

Він створив словник геологічної термінології, до якого увійшло 5000 

українських наукових термінів [2, с. 39]. 

Загалом розвиток топонімії в Україні у ХХ ст. можна поділити на три 

етапи: 

1) до середини ХХ ст. – переважали регіональні роботи, питання 

загальної теорії розроблялися слабко; 

2) 50-70-і роки ХХ ст. – роботи з топонімії А.Дульзона, М.Мурзаєва, 

В.Никонова, А.Попова. З цього часу зростає інтерес до проблем топоніміки; 
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3) кінець ХХ ст. – поч. ХХІ ст. – відрізняється найбільш результативними 

дослідженнями, формуються наукові топонімічні школи, видаються перші 

топонімічні посібники [4, с. 27]. 

Найбільше пожвавлення в галузі топонімічних досліджень 

спостерігаються на другому етапі.  Під час подальшого розвитку топоніміки 

розроблялась і вдосконалювалась методика збирання і дослідження 

слов’янських географічних назв. Було складено програми, анкети для збирання 

матеріалів (М.Кордуба, О.Лазаревський, Б.Плащанський), зроблено спроби 

систематизувати й опублікувати виявлений матеріал, але єдиного, чіткого 

методу дослідження відповідної системи все ж таки не було досягнуто. 

 Відомо, що найбільших успіхів в ареальному вивченні слов’янської 

топонімії домоглися мовознавці В.Борек , О.Вільконь, М.Карась, В.Ташицький, 

С.Роспонд та ін. 

Дослідження топоніміки України до недавнього часу здійснювалося в 

основному за певними територіями, найчастіше – окремими адміністративними 

одиницями–областями. Якщо говорити про „жанри” топонімічних досліджень, 

то регіональні – найважчі, бо, як зауважує В.Никонов, автор локального 

дослідження не вільний при виборі матеріалу, ключі до регіонального 

матеріалу "майже завжди знаходяться далеко за межами району". Проте 

регіональний спосіб дослідження може виявляти локальні мовно-історичні 

явища, які при ареальному дослідженні випадають з поля зору вченого. При 

локальному вивченні географічних назв ширше і глибше залучаються дані з 

мікротопонімії. При ареальному вивченні ці дані беруться вибірково [6, с. 54]. 
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ОБРАЗ А. ВОЛОШИНА ТА І. ТУРЯНИЦІ В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ 

ПУБЛІКАЦІЯХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 

Шип Д.П., 

студент філологічного факультету 

Ужгородський національний університет  

м. Ужгород, Україна 

І. Туряниця був першим секретарем Закарпатського обкому КП 6 і Голова 

виконкому Обласної Ради депутатів трудящих Верховної Ради СРСР. 

Важливим аспектом є те, що з 1938р., коли Закарпатську Україну окупували 

гітлерівські загарбники, товариш Туряниця разом з партійною організацією 

продовжував революційну боротьбу.  

Незважаючи на нестерпний жорстокий терор комуністичної організації 

Мукачева та Ужгорода І.Туряниця разом зі своїми товаришами проводили 

наполегливу роботу і готували населення до визволення.  Коли радянська армія 

громлячи ворога визволила Закарпаття, товариш Туряниця проводить велику 
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роботу по активізації діяльності партійних організацій в напрямку воз’єднання 

Закарпаття з Радянською Україною. Його народ одержав справжнє щастя, волю 

і розквіт. Виборці Ужгородського виборчого округу №5 по виборах у 

Закарпатську обласну раду депутатів трудящих виставили товариша Туряницю 

І.І. кандидатом у депутати Обласної Ради депутатів трудящих. Окружна 

виборча комісія Ужгородського виборчого округу №5 зареєструвала товариша 

Туряницю І.І. кандидатом у депутати Закарпатської обласної ради депутатів 

трудящих [1, с.7]. 

На урочисте засідання, яке відбулося у великому залі ОДА зібралися 

делегати першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України, Голови 

райдержадміністрацій та районних рад Ужгородського, Мукачівського, 

Хустського та Берегівського міськвиконкомів, депутати Верховної та обласної 

рад, делегація з міста Мукачева та рідні І.Туряниці. Коротким вступним словом 

зібрання відкрив голова облдержадміністрації Віктор Балога. Наш край 

протягом цілого тисячоліття перебував під соціальним і національним гнітом 

поневолювачів, а народ Закарпаття завжди плекав надію на воз’єднання з 

єдинокровними братами по той бік Карпат, самовіддано боровся за свою 

свободу, за політичні, економічні й національні права. Цю боротьбу очолили 

такі важливі та відчайдушні люди, як Августин Волошин, Степан Клочурак, 

Олекса Борканюк, Іван Туряниця та інші.  

В умовах фашистського жорстокого режиму вони не побоялися виступити 

на захист поневоленого народу, піднімали його патріотично настроєних 

представників на боротьбу з ворогом жертвуючи всім, навіть своїм життям. І ця 

подальша історія Закарпаття та загалом України – яскраве підтвердження 

мудрості, далекоглядності цим першопроходців. Саме до славної когорти таких 

патріотів належить Іван Туряниця – наш відомий земляк, котрий від простого 

робітника піднявся до активного поводиря найбільше поневолених мас, одного 

із активних організаторів воз’єднання Закарпаття з Україною, очолив нелегку і 

відповідальну роботу по відбудові народного господарства в перші повоєнні 
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роки, вирішенню складних завдань розвитку промисловості, сільського 

господарства, охорони здоров’я, науки, освіти і культури [4, с.21]. 

З доповіддю про славний життєвий шлях визначного державного і 

громадсько-політичного діяча, організатора возз’єднання Закарпаття з 

Україною, першого керівника краю виступив голова обласної ради Іван Іванчо. 

Про різні аспекти діяльності Івана Туряниці розповіли: Петро Попович – голова 

обласної ради ветеранів, учасник 1 з’їзду Народних Комітетів Закарпатської 

України, фронтовий побратим ювіляра, Олексій Логойда – делегат 1 зїзду 

Народних Комітетів Закарпатської України, колишній начальник обласного 

управління юстиції, Василь Решетар – колишній заступник голови обласної 

ради та колишній голова Ужгородського міськвиконкому, а також 

Мукачівський міський голова Йосип Кулл та студентка історичного факультету 

УжНУ Ірина Клюфас. 

У 1930 р. І.Туряниця разом з дружиною Ганною активною бойовою 

комуністкою виїзджає до Радянської України до Харкова на навчання у 

Харківський комуністичний університет. В літку 1931 року ЦК КПЧ за 

рекомендацією Закарпатського райокому відряджає І.Туряницю у Москву. До 

1939 року І.Туряниця провів, як секретар ради Червоних профспілок на 

Закарпатті, понад 150 страйків, за цей час він добився у Празі створення 

української газети для робітників і батраків нашого краю – «Карпатський 

пролетарій». Вона стала популярною, бо писала про інтереси робітників, про 

страйкову боротьбу, викривала антинародні дії ворогів робітничого класу. І.І. 

Туряниця – самовідданий борець за воз’єднання Закарпаття із Радянською 

Україною. На початку 1939 року, коли над Закарпаттям нависли чорні шмари 

фашизму за рішенням ЦК КПЧ Іван туряниця покидає рідний край та емігрує в 

СРСР. Він не забуває про Закарпаття, часто виступає перед робітничими 

колективами, повідомляє про край за високими Карпатами, говорить про 

інтернаціоналізми, про братерство, трудящих, про прагнення закарпатців до 

воз’єднання з рідною матір’ю – радянською Україною [5, с.33]. 
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Іван Туряниця голова виконкому Заакрпатської обласної ради депутатів 

трудящих бере активну участь у визволенні Закарпаття від німецько-

фашистських загарбників. У 1944 році товариш Туряниця обирається головою 

Районної ради Закарпатської України, а також Першим секретарем ЦК 

комуністичної партії Закарпатської України. З 1945 року товариш Туряниця 

працює Головою виконкому Закарпатської обласної ради депутатів трудящих. 

Він депутат Верховної Ради СРСР  і Член Президії Верховної Ради УРСР, член 

ЦККП України. За заслуги перед Батьківщиною радянський уряд нагородив 

товариша Туряницю орденом Леніна. 

У матеріалах газетного видання «Срібна Земля» від 2 березня 2002 року 

№11 (471) у статті С.Бегар «Вибрані твори А.Волошина» йдеться про те, що до 

63-х років Карпатської України ВАТ «Видавництво Закарпаття» видрукувало 

книгу вибраних творів видатного українського педагога, культурно-світнього, 

релігійного та державного діяча, журналіста та письменника, професора і 

ректора Українського Вільного Університету в Празі – президента Карпатської 

України А.Волошина. Відступна стаття «Життя і творчість Августина 

Волошина» і уповноваження члена – кореспондента НАН України, професора 

о. Мишанича. Структуру книги склали: спомини, інтерв’ю, промови, 

публіцистика. Олекса Мишанич звертається до читачів: «А.Волошин 

повертається до нас і як вчений педагог, філолог, письменник і публіцист. Його 

спогади, наукові праці з історії педагогіки, церковно-релігійного життя, 

дослідження з мови та літератури, п’єси не втратили свого наукового, 

виховного та ідейно-естетичного значення. Творча спадщина А.Волошина 

цілком заслуговує щоб посісти належне їй місце в науковому, культурно-

історичному та політичному розвитку Закарпаття і свієї України 20 ст.» [2, с.4]. 

У газетному виданні «Новини Закарпаття» за 23 березня 2002 р. №44-45 у 

статті Н. Панчук «Трагічна велич Августина Волошина» йде мова про те, що це 

найповніше із здійснених до тепер видань, куди увійшли спогади, й 

публіцистичні праці, п’єси, оповідання Августина Волошина – видатного 
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педагога і вченого, журналіста і теолога, просвітителя і політика, постаті, без 

якої неможна уявити історію Закарпаття» [10, с.2]. 

У «Новинах Закарпаття» за 15 березня 2002 року №42 опубліковано Указ 

Президента України «Про присвоєння звання Героя України» за визначну 

особисту роль у боротьбі за утвердження української державності присвоїти 

посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Волошину 

Августину Івановичу – Президентові Карпатської України у 1939 р. [12, с.3] 

У газетному виданні «Фест» від 2 квітня 2002 року №17 у статті 

М.Делегана «75-річчя Карпатської України і 140-річчя з дня народження 

Августина Волошина» зазначено, що Станіслав Михайлович Аржевітін 

презентував учасникам зібрання книгу «Карпатська Україна: епоха в добі», що 

вийшла недавно в світ. Було представлено різну літературу, яка видана в різні 

роки в Україні та за кордоном, а зокрема, особисто із зібрання М.Аржевітіна 

брати Климпуші принесли особисті речі їхнього батька – коменданта 

Карпатської Січі [6, с.4].  

У газетному виданні «Срібна Земля» від 27 березня 2004 року №43 у статті 

Станіслава Кульчинського «Карпатська Україна : держава, яка народилася і 

загинула в один день» йдеться про те, що спроби українців скористатися 

революціями в російській та австро-угорській імперіях для побудови 

національної соборної держави не увінчалася успіхом» [7, с.7].  

Сергій Федака у статті «Наш народ чисто український» зазначає, що 

А.Волошин розробив «Практичну граматику малоруської (рутенської) мови» 

1905 р. угорською мовою. А.Волошин і Ш.Бонкало продовжували зберігати 

ідейну єдність у релігійному та мовному питаннях і розійшлися лише 

політичної орієнтації Закарпаття. Один – пов’язував майбутнє Закарпаття з 

Чехословаччиною, а потім з Україною, а інший – з Угорщиною [11, с.3]. 

У газетному тижневику «Наша історія» №25 від 7 березня 2009 р. 

зазначено, що отець Волошин в першу чергу служив греко-католицькій церкві 

та своєму радянському любимому народові, потреби якого розумів. Він не 

бажав кар’єри, але всі сили віддавав на користь населення. Коли святкували 
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ювілей 50-річчя А.Волошина, мадяри не могли надивитися на тих «невдячних 

русинів», які в Народнім театрі в Ужгороді вітали ювіляра [11, с.3].  

В. Басараб у статті «Августин Волошин у спогадах племінниці Емілії 

Дудки» зазначає, що в ранці 15 травня 1945 р. безпосередньо після служби 

Божої війшли в хату солдати, які сказали, що з батьком підуть до Степана 

Кочурака. Але батько вже не вернувся. Правду про батька А.Волошина 

дізналися через декілька років, коли в Прагу повернувся із Радянського Союзу 

микола Долинай, що був арештовани разом з Юрієм Перевузником. 

Затримували їх близь аеропорту, куди 15 травня привезли А.Волошина, усіх їх 

літаком повезли в СРСР. У літаку ще було декілька військових діячів. Як 

прилетіли в Москву їх було перевезено у Лефортівську тюрму [3, с.2]. 

Виступ на пленумі голови Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих 

І.І. Туряниці до певної міри перегукувався з його промовою на червневому 

пленумі ЦК КП України у Києві. Промовець у черговий раз наголосив на 

серйозних помилках колишнього керівництва республіки у національному 

питанні, безпідставному переведенні викладання у вищих та середніх 

спеціальних навчальних закладах області на російську мову, порушеннях 

«ленінсько-сталінського принципу підбору, висування і виховання кадрів» й, 

насамперед, стрімкому зменшенні питомої ваги закарпатців на керівних 

посадах свого рідного краю [8, с.48]. 

Необхідно зазначити, що Мукачівська мерія таємно заблокувала 

перейменовування прокомуністичних вулиць на честь Героїв України, 

вигадавши «велике суспільне збурення жителів міста» У квітні 2016 року 

Геннадій Москаль, виконуючи закон «про декомунізацію», перейменував своїм 

розпорядженням ряд прокомуністичних вулиць у населених пунктах 

Закарпаття. Зокрема, в Мукачеві вул. Я.Галана була перейменована на честь 

Степана Бандери. Ярослав Галан – український радянський письменник, автор 

сумнозвісного памфлету «Плюю на папу», компартійний активіст, котрий 

називав національно-визвольну боротьбу українського народу «жовто-

блакитним маріонетковим балаганом» [9].  
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І, на сам кінець варто зазначити, що вул. І Туряниці в Мукачеві 

розпорядженням Г.Москаля перейменована на честь Романа Шухевича (Іван 

Туряниця з 1946 по 1948 рік – перший секретар Закарпатського обкому КП(б)У, 

член ЦК Компартії України). І Степан Бандера, і Роман Шухевич загинули за 

Україну, свого часу обидва вони були посмертно удостоєні найвищих 

державних відзнак – Героїв України. Той факт, що мукачівська влада таємно 

вирішила обійти розпорядження й залишила прокомуністичні назви, за які 

законом «про декомунізацію» передбачена кримінальна відповідальність, 

свідчить – у Мукачівській міськраді сидять не патріоти України, а зборище 

прихильників комуністичної ідеології. Головне те, що подібний випадок – не 

перший. Необхідно також зазначити, що розпорядження голови ОДА 

обов’язкове для виконання на території області й може бути скасоване тільки 

Президентом України або окружним адміністративним судом [9].  

Отже, образ А. Волошина в журналістських публікаціях пострадянського 

періоду обумовлений тим, що незважаючи на ставлення до нього у радянський 

період, він злишається героєм нашого часу, а Іван Туряниця, якого у 

радянський період вважали героєм. Який не побоявся виступати на захист 

поневоленого народу, піднімав його патріотично настроєних представників на 

боротьбу з ворогом жертвуючи всім, навіть своїм життям. А зараз висвітлюють 

його як антигерой. На підтвердження цього є розпорядження Г. Москаля про 

перейменування вулиць на честь Івана Туряниці.  
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Звернення до артурівського циклу в сучасній літературі обумовлено 

тенденцією до реміфологізації, що бере початок у XX столітті. Е. 

Мелетинський у «Поетиці міфу» пише: «В XX ст. ми стикаємося з крутою 

«реміфологізацією» (принаймні у рамках західної культури), що значно 

перевершує за своїм масштабом романтичні захоплення міфом на початку XIX 

ст., котра протистоїть процесу деміфологізації в цілому» [1, с. 10]. 

Цей процес особливо яскраво відбився у масовій літературі, де 

виникнення і розквіт жанру фентезі стає закономірним наслідком тенденції 

реміфологізації. Цей жанр сходить до лицарського роману і поєднує в собі риси 

міфу (особливості космогонії, емоція піднесеного) і казки (герой знаходиться у 

пошуках особистого щастя). Як пише М. Корецька, «у сюжет фентезі, як 

правило, складений із різноманітних міфологічних парадигм, включається 

герой з рисами суб'єкта, внутрішнім світом та іншими прикметами сучасної 

свідомості, схожий на читача, який міг би без проблем асоціювати себе з ним» 

[3, с. 31]. 

Дослідженням творчості А. Сапковського займаються як польські 

дослідники, так і західні. Загальні направління досліджень зачіпають, в першу 

чергу, питання жанрової ідентифікакації та класифікації образів романів. Усі 

роботи цього ряду можна розділити на дві групи. Представники першої 

розглядають «Сагу про відьмака» як новаторський твір у сфері «слов'янського 

фентезі» і роблять акцент на тому, що автор створив авторський міф, 

використовуючи матеріал слов'янської міфології [2]. Прихильники «західної» 

теорії вказують на те, що слов'янський матеріал у цьому випадку все одно 

вписаний в сюжети лицарського романа, зокрема Артуріани [6]. Чимало 

досліджень присвячено впливу «Саги про відьмака» на масову культуру. Він 

розглядається не тільки як літературне втілення історії про відьмака Геральта та 

Цирі, а й як екранізації, ігроізаціі, театральні постановки [7]. 

Завдання статті – аналіз структур і міфологем, завдяки яким твір 

польського письменника можна назвати сучасною інтерпретацією легенд про 

короля Артура. Актуальність дослідження обумовлена популярністю у сучасній 
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культурі жанру фентезі, сюжетні схеми якого в більшості випадків відтворює 

сюжети Артуріани і тісно пов'язаної з нею кельтською міфологією. 

Почнемо з того, що звернення до мотиву пошуку чудового артефакту 

характерно для сучасного неоміфологічного роману, у тому числі роману в 

жанрі фентезі. За словами Е. Мелетинского, «новітні інтерпретації міфу 

висувають на перший план міф (і ритуал) як якусь ємну форму або структуру, 

що здатна втілити найбільш фундаментальні риси людського мислення та 

соціальної поведінки, а також художньої практики» [1, с. 10]. На думку А. 

Сапковського, більшість авторів жанру фентезі експлуатує структуру 

Артуріани, при цьому наділяючи своїх героїв мотивацією сучасної людини. 

Матеріал артурівського циклу стає опорою сучасного ескапізму, що свого часу 

дозволив Т. Мелорі піти від непривабливою дійсності лицарського світу. 

Мотив Призначення, невідворотною долі – ключовий для роману, 

сюжетні перипетії якого будуються на протиборстві двох станів героя: 

підпорядкування фатуму або опору йому завдяки можливості робити вибір, тим 

самим впливаючи на свою долю. Даний мотив характерний для сучасної 

літератури і неможливий для міфологічного оповідання, де доля героя завжди 

передбачена та визначена. Особливо це властиво скандинавській і кельтській 

міфології з їх яскраво вираженою есхатологією: «Цей фаталізм, який має 

основоположне значення для скандинавів, відбивається у міфах. Саме в силі 

Одіна та Валькирій, а не людей, вирішити, які з убієнних воїнів будуть 

прийняті у Валгаллу; ... і Рагнарьок ... має прийти час, коли все створене буде 

знищено вогнем і повенями »[4, с. 39]. 

Крім мотиву особистого пошуку, обумовленого Призначенням, в 

розповідь вплетений тісно пов'язаний із ним есхатологічний мотив, також 

характерний і для лицарського епосу, зокрема для «Смерті Артура» Т. Мелорі, 

на який А. Сапковський нерідко вказує у «Світі короля Артура» як на основне 

джерело матеріалу. Есхатологічний мотив як в кельтській і скандинавській 

міфології, так і у творі Мелорі, посилається на циклічність існування нашого 

світу та включає ще одну найважливішу міфологему «герой, який вмирає та 
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відроджується». У легендах про короля Артура він теж не вмирає, а лише 

відправляється спати у Чарівну країну (її прообразом є Сід) в очікуванні 

години, коли буде потрібне його втручання. 

Як вже було сказано, Цирі, пошуки якої складають стрижень сюжету саги 

про відьмака, в оповіданні зіставляється з Граалем. Про вибір даної 

інтерпретації автор говорить у «Світі короля Артура»: «Краще – слідом за 

Данте – ототожнити Грааль з дійсною метою великих зусиль міфічних героїв. 

<...> Бо я вважаю, що Грааль – жінка. Тому, щоб її відшукати і завоювати, щоб 

її зрозуміти, варто присвятити багато часу та зусиль »[5, с. 39]. Це ж 

підкреслюють і польські дослідники творчості автора. 

Отже, розглянуті міфологеми і структура оповіді про Геральта 

безпосередньо відсилають нас до легенд про короля Артура і лицарів Круглого 

столу. Наведені приклади доводять, що Сапковський усвідомлено звертається 

до Артуріани, а не просто вдається до традиційної структури, що стала 

характерною для жанру фентезі. А так як зі знаменитою легендою 

співвідносяться не окремі деталі тексту польського письменника, а центральні 

персонажі та міфологеми, і в основі сюжету чітко простежується розповідь про 

пошуки Грааля, цикл творів про відьмака і Цирі можна віднести до ряду 

сучасних інтерпретацій артурівського циклу. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ У СОЦІАЛЬНІЙ ДОКТРИНІ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ 

Костюк Н.О., 

аспірант кафедри релігієзнавства та теології  

Національний університет «Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

 Відновлення католицької антропології має на меті рішуче підтвердження 

того, що людина не може домогтися звільнення без Бога – людина може бути 

звільненою тільки у Христі – Богом. 

Процес реставрації, основні напрямки якого виклав сам префект 

Священної конгрегації доктрини віри спрямований, отже, на закріплення 

«примату духовного» і центрального в лоні Католицької Церкви. Безсумнівно, 

початок цьому процесу було покладено у період понтифікату Івана Павла II, 

котрий спирався на Й. Ратцінгера [1]. В історії католицизму «реставрація» є 

якоюсь константою, але на цей раз, тобто через деякий час після II 

Ватиканського собору, вона прийшла на заміну діалогу Церкви з сучасним 

світом і атеїзмом, що викликав ентузіазм і великі надії не тільки у католиків. І 

внесок Папи Бенедикта XVI, в переорієнтацію Католицької Церкви навряд чи 

можна переоцінити. 

http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/palata/pirug1.shtml
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При правлінні Папи Бенедикта XVI було видано три значущі енцикліки. 

Перша з них «Deus caritas est» ( «Бог є любов», 25 січня 2006 р.) – присвячена 

ролі любові у житті людини та суспільства, ролі милосердя в діяльності 

Церкви. Друга - «Spe salvi» («Бо ми спаслися в надії», 30 листопада 2007 р.) – 

сконцентрована на важливій для християн темі надії та пов'язані з нею 

проблеми сучасного суспільства, включаючи атеїзм. І тільки третя енцикліка 

«Caritas in veritate» ( «Милосердя в істині» 29 червня 2009 р.) – цілком 

присвячена соціальній проблематиці, і оцінюється світовим католицизмом як 

вельми важлива подія та суттєвий крок у розвитку соціального вчення Римо-

Католицької Церкви. 

Зауважимо при цьому, що і в перших двох енцикліках глава Ватикану 

піднімав соціальну тему і послідовно викладав свою відповідну позицію. Так, 

здавалося б, у світоглядній «Deus caritas est» Понтифік нагадував про внесок 

його попередників, починаючи з Льва XIII, в розробку соціальної доктрини 

Церкви. Дотримуючись принципу «Богу - богове, кесарю - кесареве», Понтифік 

чітко відокремлював церковне від політичного: «... не є справою Церкви 

забезпечення політичного прийняття її соціальної доктрини» (§ 28), але сприяти 

тому за рахунок своїх можливостей Церква буде. 

У «Spe salvi» давався аналіз соціальних процесів Європи у XIX ст. і 

народженню марксизму – передодня «пролетарської революції». 

Розмірковуючи про прогрес, Бенедикт XVI прийшов до висновку: 

«...з'являються нові можливості для благих справ, але відкриваються також 

величезні лазівки для зла, лазівки, яких раніше не було ... Якщо технічний 

прогрес не відповідає прогресу етичного виховання, внутрішньому росту 

людини , то тоді це – не є прогресом, а загрозою для людини і всього світу» (§ 

22). 

Прямо зачіпаючи процеси глобалізації, Понтифік виділяв положення, 

коли «...у наш час держава скочується до стану, що вимагає обмежень її 

суверенітету в силу нового економіко-торгового і міжнародного фінансового 

контексту, що відрізняється зростаючої мобільністю фінансових капіталів, 
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матеріальних і нематеріальних засобів виробництва ...». І далі: «... економічна 

криза спонукає політичну владу держави безпосередньо зайнятися 

виправленням помилок і неполадок, видається доречним заново переоцінити її 

роль і повноваження; вони потребують мудрого перегляду, щоб влада могла 

відповідати – в тому числі і шляхом застосування нових способів 

функціонування – на виклики сучасного світу» (§ 24). 

Зі сказаного ми можемо зробити невтішний висновок про наростання 

труднощів у справі досягнення цілей соціальної справедливості через істотні 

зміни співвідношення сил. Понтифік критично оцінював бюджетну політику, 

що веде до скорочення соціальних витрат і констатував зменшення 

ефективного захисту працюючих з боку профспілок, що стикаються з усе більш 

значними складнощами при здійсненні ними представництва інтересів 

працівників. Вельми реалістично і точно в ув'язці з фінансово-економічною 

кризою кінця першого десятиліття XXI ст. розглядалося і таке явище як 

безробіття та її різнорідні наслідки. Посилаючись на конституцію II 

Ватиканського собору «Gaudium et spes», Папа Бенедикт ХVI нагадував про 

призов берегти людину: «Людина – творець, серцевина і мета всього соціально-

економічного життя» [5]. 

Соціальні погляди Папи Бенедикта XVI виражалися їм і у вигляді 

публічних висловлювань з різних актуальних тем сучасності. Часом 

складається враження, що Понтифік прагнув викликати полеміку і 

поспостерігати за реакцією тих, кого стосувалися і торкалися його слова. Так, 

12 вересня 2006 р., в ході свого виступу в університеті міста Регенсбурга (ФРГ) 

з лекцією про роль розуму у християнстві та ісламі й про концепцію Священної 

війни він процитував слова візантійського імператора ХІV ст. Мануїла II 

Палеолога про те, що Мухаммед приніс світу «...щось зле і нелюдяне, так  як 

його наказ поширювати мечем віру, яку він проповідував» [6]. 

Також, на початку березня 2011 р. Бенедикт XVI зняв з єврейського 

народу історичне звинувачення у розп'ятті Ісуса Христа, запропонувавши нове 

розуміння відомих рядків 27-го розділу Євангелія від Матвія. За словами 
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Понтифіка, пролита кров Христа «має властивість спокутувати» і не може 

«служити у якості прокляття» [7]. 

Отже, вся соціальна доктрина Римо-католицької церкви пройнята думкою 

про те, що без Бога людина не доб'ється успіху у своїх починаннях, що без Бога 

він не знає, куди йти, і не може навіть зрозуміти самого себе. Перевага 

духовного і морального над матеріальним всіляко виділяється і підкреслюється. 

При цьому у властивому для документів і енциклік підході трактуються різні 

церковні концепції – милосердя в істині, любов, субсидіарність, тобто допомога 

людині при посередництві автономії проміжних утворень. 
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Комунальний вищий навчальний заклад 

«Вінницька академія неперервної освіти» 

м. Вінниця, Україна 

У статті пропонується комплексне дослідження становлення державного 

управління на українських землях протягом різних історичних періодів, 

детально розкриваються, як загальні риси державного апарату кожного 

конкретного періоду, так і система органів державного управління та 

організація управління ними. Наголошується на історичних, соціальних, 

економічних та правових особливостях способів організації управління 

державною на теренах України. Обґрунтовується актуальність подальших 

досліджень історії управління державною в Україні в контексті історичного 

досвіду. 

Україна, починаючи з 24 серпня 1991 р., коли її було проголошено 

незалежною, досягнула значних успіхів у розбудові та утвердженні самостійної 

держави, до найбільш вагомими з яких слід віднести прийняття Конституції 

України, сформування системи органів державної влади та місцевого 

самоврядування [1, с. 146]. 

Постановка проблеми. Сьогодні активно відбувається процес 

становлення  України – держави нового типу, якість організації якої об’єктивно 

відповідатиме рівню розвитку суспільства, а також найкращим зразкам 
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європейської практики, що передбачає становлення стандартів верховенства 

права та пріоритету прав і свобод людини. 

Для досягнення окресленої цілі важливо не лише здійснювати роботу в 

напрямку удосконалення законодавчої регламентації, але й усвідомити та 

переоцінити історичний досвід організації державного управління в Україні як 

практику, що є підґрунтям існуючого рівня правової культури українців та 

вітчизняної державотворчої традиції. 

Предметом дослідження є «Історія державного управління в Україні», 

процес виникнення, розвитку та трансформації держави, її апарату, державних 

механізмів, організаційна відповідних установ та органів держав, які існували 

на території України, щодо управління суспільством на різних етапах 

історичного розвитку. 

Об᾿єктом дослідження є державно – управління система в контексті 

історичного розвитку на теренах української держави від витоків до 

сьогодення, що дала поштовх розвитку сучасного управлінського апарату. 

Формулювання мети. Метою статті є пошук свідчень про раннє 

існування інституту управління державною на теренах України та аналіз 

подальшої еволюції управління кожного з періодів історії України. 

Завданням цієї статті є докладний аналіз історичного шляху ситеми 

державного управління на теренах України. Але доцільним буде окреслити 

витоки і пов’язані між собою етапи державотворення на землях України. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. Проблему формування 

державності на українських землях достатньо широко подано в дослідженнях з 

історії, політології, соціології, державного управління тощо. Окремі проблеми 

дослідження управлінської діяльності на території українських земель були 

досліджені такими науковцями, як О. Алексєєв, О. Аркуша, О. Градовський, Л. 

Демченко, В. Манохіна, Ю. Битяк, Ю. Ковбасюк, С. Кульчицький, О. 

Петришин, А. Рачинський, О. Яременко та ін [1, с. 150-195]. Разом із тим слід 

зазначити, що відчувається нестача належного наукового висвітлення даної 
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тематики, яке б комплексно відображало найпрогресивніші практики та 

здобутки протягом історичного розвитку української державності. 

 Дійсно, вплив історії на розвиток суспільства важко переоцінити. 

Він виявляється, перш за все, у формуванні соціально значущих ідей, 

усвідомленні й утвердженні спільних морально-ціннісних орієнтирів, здатних 

об’єднати і мобілізувати соціум. Саме уявлення про минуле, а також його 

оцінювання в категоріях загальнонаціонального безпосередньо впливає на 

визначення мети розвитку, сприяє виразному окресленню бачення бажаного 

майбутнього для суспільства й держави. З огляду на зазначене, стає зрозумілим 

важливість історичного фактору як для державної політики в гуманітарній 

сфері в цілому, так і, зокрема, для формування аксіологічної складової 

державотворення [5].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для найбільш раціонального 

дослідження історії розвитку управління державною в Україні, частіше всього 

використовується наступну періодизація [7, с. 33-36]: 

- Часи Київської Русі (Х-ХІІІ ст.); 

- Українські землі в складі Великого Князівства Литовського та Речі 

Посполитої (ХIV-XVIII ст.);  

- Часи Козацької держави (ХVI-XVIII ст.); 

- Українські землі в складі Російської імперії (початок ХVІІІ – початок 

ХХ ст.); 

- Часи національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.); 

- Радянська доба (1921–1991 рр.); 

- Часи незалежності. 

Дійсно, будь-яке явище, подію чи процес потрібно розглядати у тісному 

взаємозв’язку минувшини, сучасності та майбутнього. Практика свідчить, що 

розвиток держави, поступ її суспільства на кожному історичному етапі 

ґрунтується на органічній єдності вказаних вище трьох складових. Тому 

здійснювати будівництво сучасної Української держави принципово важливо 

на базі поглибленого вивчення конкретних історичних обставини її суспільного 
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розвитку. Вивчення історичного досвіду державного управління, що є 

актуальним завданням вітчизняної державно-управлінської науки, дає змогу 

втілити в практику управління державою найкращі здобутки минулого та 

запобігти виникненню помилок у майбутньому [4]. 

Водночас неприпустимим є механічне «копіювання» досягнень світової 

практики управління державою без врахування історичних передумов її 

суспільного розвитку, набутих національних традицій, культури та менталітету, 

політичного, економічного та соціального середовищ. Цього, на жаль, не 

завжди дотримуються державні управлінці та політики [6]. 

Історично в Україні, якій понад тисяча років, весь цей час розвивалося 

державне управління, біля витоків якого стояли правителі в періоди: 

становлення Великого князівства Руського зі столицею в Києві руські царі 

Аскольд і Дір, засновник Київської Русі – князь Олег його наступник князь Ігор 

з дружиною Ольгою та син Святослав, давньоруські князі Володимир Великий, 

Ярослав Мудрий, Володимир Мономах; Галицько-Волинського князівства – 

Данило Галицький; Литовсько-руської доби – династії князів Гедиміновичів; 

утворення українського козацтва та козацької держави – Богдана 

Хмельницького, перебування України у складі Російської імперії – гетьманів 

Івана Мазепи, Пилип Орлик, Кирила Розумовського; Української державності – 

Михайло Грушевський, Павло Скоропадський, Володимир Винниченко. 

Упродовж багатьох століть накопичено значний досвід у реформуванні 

державної та місцевої влади, управління, який містить чимало повчального для 

пошуку ефективних шляхів управління державою на сучасному етапі розвитку 

України [2, с.8-15]. 

Практика також свідчить, що вчитися доводиться не тільки на успіхах, 

але й на помилках. У цьому контексті невиправданим видається неврахування 

негативного досвіду, зокрема набутого в періоди : занепаду Київської Русі, 

коли процес роздробленості призвів до її ослаблення і завоювання 

Монгольською імперією (ХІ-ХІІІ ст.) та залежності від Золотої Орди; 

перебування українських земель у складі різних держав  Литви, Польщі, 
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Москви (наприкінці ХІV ст.), а пізніше  в  об’єднанні  Речі  Посполитої  (ХVІ 

ст.); існування Російсько імперії, яка зруйнувала Запорізьку Січ та козацький 

устрій в Україні; імперської доби  та  визвольних  змагань (ХІХ- ХХ ст.); 

соціалістичної доби, яка характеризується здійснюваною компартією 

політикою тоталітаризму, русифікаційним курсом, страхітливим штучним 

голодомором і геноцидом, масовими репресіями проти українського населення, 

проведенням колективізації та індустріалізації. В дані періоди в Україні 

насильно впроваджувалися і функціонували чужинські державні інститути та 

системи державного управління [2, с.16-38]. 

З 1991 р. в Україні, на уламках УРСР радянської державної системи, 

заснованої на Радах трудящих, розпочалося будівництво нової моделі 

державного управління, яке триває і сьогодні. Одним із його пріоритетних 

напрямів і нагальною потребою, яка постає нині перед Україною є підготовка 

управлінців «нового покоління» державних менеджерів, які спроможні 

ефективно вирішувати важливі проблеми сьогодення [3].  Дана стаття 

розглядає сучасне державне управління в Україні через призму його 

історичного минулого, а її вивчення дає змогу краще опанувати інші фахові для 

державних управлінців навчальні дисципліни, що є необхідною передумовою 

для їх ефективної роботи в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. Тут висвітлюється позитивні та негативні уроки кожної з 

існуючих в історії України систем державного управління, розкриваються їх 

характер, сутність, протиріччя, рівень ефективності, базуючись на конкретних 

результатах, політичних, економічних і соціальних наслідках. 

Виходячи з вище викладеного можна зробити узагальнення дослідження, 

що історична доля Української держави яка встановлюється, що її державний 

устрій історично детермінований такими чинниками, як природно-

географічний, геополітичний, економічний, етнічний та іншими, які впливали 

на різних етапах розвитку українського суспільства. Зрозуміло, що за таких 

умов вчені та практики сфери державного управління здійснюють пошук 

ефективних шляхів становлення української державності. Це передбачає 
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поглиблене вивчення сучасних реалій в Україні, визначення причин, що 

детермінують виникнення й існування тих чи інших негативних процесів, 

визначення способів їх усунення, розроблення заходів, політики, що базуються 

результатах проведеної науково-дослідної роботи, невід’ємною складовою 

якої є врахування історичного минулого. Іншими словами для створення і 

функціонування ефективної системи державного управління і громадянського 

суспільства, розбудови демократичної та правової держави актуалізується 

потреба у вивченні вітчизняного історичного досвіду.  

Отже, історія державного управління України  це історія її державних 

інститутів, самобутній досвід впорядкування ними суспільних відносин, 

розв’язання проблем розвитку українського суспільства. Історія державного 

управління  це соціальна пам’ять про управління державою, яка циркулює в 

суспільстві у тому числі у вигляді наукової літератури, що дає відповідь на 

питання про причини назрівання криз в суспільстві та шляхи їх вирішення. 

Особливістю історії державності в Україні є послідовні зміни, реформи і 

трансформації в системі управління державою. 

Література: 

1. Ковбасюк Ю. В. Державне управління / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: 

НАДУ, 2012. – Т.1. – 564 с. – С.146 – 195. 

2. Усаченко Л. М., Тимцуник В. І. Історія державного управління в 

Україні: навч. посіб. / Усаченко Л. М., Тимцуник В. І. – К.: ТОВ «НВП 

«Інтерсервіс», 2013. – 292 с. – С. 8 – 38 . 

3. http://h.ua/story/196355/ 

4. http://www.big-lib.com/book/67_Istoriya_derjavnogo_ypravlinnya_v_ 

Ykraini 

5. http://reshebniki.org.ua/predmet-zavdannya-ta-perodizacya-kursu-yogo-

msce-v-pdgotovc-fahvcv-vischoyi-kvalfkacyi-u-sfer-derzha.html 

6. http://elearn.univector.net/course/view.php?id=421 

7. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики 

http://h.ua/story/196355/
http://www.big-lib.com/book/67_Istoriya_derjavnogo_ypravlinnya_v_%20Ykraini
http://www.big-lib.com/book/67_Istoriya_derjavnogo_ypravlinnya_v_%20Ykraini
http://reshebniki.org.ua/predmet-zavdannya-ta-perodizacya-kursu-yogo-msce-v-pdgotovc-fahvcv-vischoyi-kvalfkacyi-u-sfer-derzha.html
http://reshebniki.org.ua/predmet-zavdannya-ta-perodizacya-kursu-yogo-msce-v-pdgotovc-fahvcv-vischoyi-kvalfkacyi-u-sfer-derzha.html
http://elearn.univector.net/course/view.php?id=421


 
 

41 

 

та перспективи: матеріали ІV-ої Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з 

державного управління (14 червня 2013 р). – Електронний ресурс. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2013. – 222 с. – С. 33 – 36.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

УДК 343.3/.7                                                                               Юридичні науки 

 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ 

 

Боровик А.В. 

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального 

права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука 

м. Рівне, Україна 

Стрімке зростання злочинів, скоєних в інтересах або з використанням 

юридичних осіб, дозволяє стверджувати про сформованість якісно нового виду 

злочинності – злочинності юридичних осіб (корпоративної злочинності) [3]. 

Проведеним нами узагальненням встановлено, що окремої уваги в 

дослідженні правової бази закордонних країн заслуговують норми, які 

визначають порядок притягнення до кримінальної відповідальності юридичних 

осіб за вчинення корупційних діянь і, особливо, перспектива звільнення їх від 

такої відповідальності. Варто наголосити, що з 27 держав ЄС у законодавстві 

більше половини з них передбачено можливість притягнення юридичних осіб 

до кримінальної відповідальності. Так, юридична особа підлягає кримінальній 

відповідальності в таких європейських державах: а) що входять до складу ЄС 

(Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великобританії і Північної 

Ірландії, Угорська Республіка, Королівство Данія, Республіка Ірландія, 

Республіка Мальта, Королівство Нідерландів, Республіка Польща, Румунія, 

Республіка Словенія, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, 
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Королівство Швеція, Естонська Республіка); б) що не входять до складу ЄС 

(Республіка Албанія, Республіка Ісландія, Республіка Македонія, Республіка 

Молдова, Королівство Норвегія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія); 

в) у яких передбачена квазікримінальна, тобто адміністративно-кримінальна 

відповідальність юридичних осіб (Австрійська Республіка, Італійська 

Республіка, Королівство Іспанія, ФРН) [1]. 

У світовій практиці існує три основних моделі інституту юридичної 

відповідальності юридичних осіб, а саме: 

а) традиційна конструкція кримінальної відповідальності юридичних 

осіб, коли юридична особа поряд з фізичною особою визнається самостійним 

суб’єктом злочину і у певних випадках підлягає кримінальній відповідальності 

(Великобританія, США, Австрія, Франція); 

б) друга конструкція базується на принципі винної кримінальної 

відповідальності фізичної особи (суб’єкта) за вчинення нею злочину. При 

цьому, за умови що фізична особа вчиняє злочин в інтересах юридичної особи, 

то поряд з фізичною особою юридична особа також зазнає кримінальної 

відповідальності (Швейцарія, Іспанія, Туреччина) 

в) і, нарешті, в третій моделі юридична особа зазнає специфічну 

адміністративну відповідальність за причетність до злочину, що вчинила 

фізична особа (Німеччина, Італія, Швеція) [6, с. 14]. 

У більшості зарубіжних держав кримінальна відповідальність юридичних 

осіб передбачається нормами кримінального кодексу (Голландія, Данія, 

Естонія, Ісландія, Македонія, Мальта, Молдова, Румунія, Угорщина, Франція, 

Чорногорія), однак у деяких з них така відповідальність відображена в 

окремому законі (Албанія, Польща, Хорватія) або такі норми містяться як у КК, 

так і в інших нормативно-правових актах (США, Великобританія). У деяких 

державах (США, Словенія, Швеція, Норвегія) юридична особа може підлягати 

кримінальній відповідальності самостійно, незалежно від встановлення чи 

покарання винних фізичних осіб. В одній групі держав передумовою такої 

відповідальності є встановлення або засудження винної фізичної особи 
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(Польща, Угорщина), в іншій така умова не передбачається (наприклад, 

Голландія, Словенія, Франція, Швеція). Законодавство окремих зарубіжних 

держав (США, Великобританія, Франція, Румунія, Польща, Молдова та ін.), на 

відмінну від більшості, передбачає значно ширший перелік злочинів, за які 

юридична особа може підлягати відповідальності. Схожа ситуація в окремих 

державах наявна й щодо видів покарань юридичних осіб (до прикладу, в 

Польщі, Норвегії, Хорватії, Словенії, Франції, Румунії тощо). Відмінності 

можна знайти й щодо визначення розміру штрафу: в одних державах 

законодавством передбачено чітко встановлені межі розміру штрафу (Мальта, 

Голландія, Словенії, Швеція, Естонія, Албанія, Македонія, Хорватія), в інших 

розмір штрафу нормами права не обмежується, а надається на розсуд суду 

(Великобританія, Данія, Ірландія) або ж залежить від певного критерію 

(наприклад, Угорщина, Польща, Румунія), зокрема, фінансової вигоди, що 

отримана чи могла бути отримана в результаті злочинного діяння, розміру 

доходу, передбаченого у приписах про податок на дохід юридичних осіб, або ж 

штраф визначається відповідною кількістю днів [2, с. 87]. 

Окрім штрафу до юридичних осіб, в окремих країнах, найчастіше 

застосовують такі санкції:  

1) спеціальна конфіскація (Албанія, Бельгія, Ірак, США, Франція); 

2) обмеження діяльності юридичної особи, в тому числі заборона 

займатись окремими видами діяльності, закриття підрозділів чи філіалів 

(Албанія, Бельгія, Франція, Іспанія, Литва, Молдова, Перу); 

3) тимчасове припинення діяльності юридичної особи (Іспанія, Перу); 

4) ліквідація юридичної особи (Бельгія, Литва, Молдова, Перу, Франція); 

5) публікація вироку у ЗМІ (Бельгія, Франція) [6, с. 12].  

В Україні, відповідно до ст. 96-6 КК України, до юридичних осіб 

застосовуються такі заходи кримінально-правового характеру як: 1) штраф; 2) 

конфіскація майна; 3) ліквідація. [4]. При цьому штраф та ліквідація можуть 

застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а 

конфіскація майна – лише як додатковий.  
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Варто зазначити, що законодавці зарубіжних держав залишили поза 

увагою поняття вини, визначення можливості юридичної особи бути суб’єктом 

злочину чи можливості лише підлягати кримінальній відповідальності, підстави 

звільнення юридичних осіб від відповідальності, можливість застосування до 

юридичної особи поняття рецидиву злочинів, судимості тощо. 

Лише в поодиноких випадках можна знайти норми, які б неодмінно 

зацікавили законодавця нашої держави за можливого запровадження такої 

відповідальності в Україні. Так, положення щодо рецидиву злочинів юридичної 

особи можна знайти в законодавстві Франції. Чинний КК Франції у статтях 

132-12–132-15 передбачає караність юридичної особи за рецидив її злочинної 

поведінки, наприклад, у випадку, коли юридична особа була засуджена за 

злочин чи проступок, за які законом у разі вчинення їх фізичною особою 

передбачено більш суворе покарання (ст. 132-12) [1]. 

Таке ж положення міститься у ст. 146 КК Румунії, де зазначено, що в разі 

рецидиву до юридичної особи застосовується покарання, яке вдвічі перевищує 

покарання, передбачене за цей злочин, однак не перевищує максимального 

розміру штрафу [1]. 

Крім того, КК Франції передбачає відповідальність юридичних осіб за 

замах на злочин, а також за співучасть у вчиненні злочину; за діяння, які 

характеризуються як умислом, так і необережністю. У випадку вчинення умис-

них дій щодо юридичної та фізичної особи застосовують інститут співучасті 

[5]. 

Заслуговує на увагу також положення ст. 150 КК Румунії щодо 

реабілітації юридичної особи. У вказаній статті зазначено, що реабілітація 

юридичної особи можлива, якщо впродовж трьох років з дня відбуття 

основного та додаткового покарання, якщо юридична особа не вчинить інших 

злочинів [1]. 
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Захист державної таємниці є однією з гарантій незалежності, 

недоторканості та безпеки кожної держави. Одним з головних завдань держави 

є охорона відомостей, що становлять державну таємницю. Основна умова 

належного захисту національних інтересів держави є створення відповідної 

системи охорони державної таємниці.  

Запорукою створення розвинутого і захищеного інформаційного 

суспільства є створення надійної системи охорони державної таємниці,яка 

відноситься до інформації з обмеженим доступом і є найбільш вразливою до 

різноманітних посягань, втрата якої може завдати шкоди державній безпеці. 

Саме з метою захисту даної «чутливої» інформації в Україні була створена 

низка законодавчих актів для захисту і збереження інформації з обмеженим 

доступом, а саме державної таємниці. 

Законодавчим актом, який розпочав демократичний розвиток 

інформаційної сфери, став прийнятий 2 жовтня 1992 року Закон України «Про 

інформацію», який проголошує інформаційний суверенітет України, закріплює 

право громадян на інформацію, встановлює обов’язок держави здійснювати 

контроль за інформацією з обмеженим доступом, визначає правові основи 

інформаційної діяльності в державі. На законодавчому рівні вперше було 

закріплено необхідність врегулювання відносин у сфері державної таємниці на 

рівні спеціального закону. 

З метою встановлення режиму секретності в державі на всій території 

формується комплекс конкретних правових, політичних, соціально-

економічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на розвиток 

інформаційної сфери та на захист державної таємниці зокрема. 

Найбільш суттєвим кроком на шляху побудови сучасної демократичної 

системи охорони державної таємниці було прийняття Закону України « Про 

державну таємницю» 21 січня 1994 року, у якому було закладено правовий 

фундамент охорони державної таємниці, а також врегульовано порядок 

засекречування та розсекречування її матеріальних носіїв,охорона державної 

таємниці в  інтересах національної безпеки України. 
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Закон України «Про державну таємницю» також запровадив розподіл 

інформації, що може належати до державної таємниці за ступенями 

секретності: «Особливої важливості», «Цілком таємно» і «Таємно». 

У 1995 році було введено в дію один із важливих елементів системи 

охорони державної таємниці, а саме «Звід відомостей, що становлять державну 

таємницю», який визначив конкретні категорії інформації у сферах оборони, 

зовнішніх відносин, економіки, державної безпеки й охорони правопорядку, що 

становлять державну таємницю та розголошення якої може завдати шкоди 

національній безпеці України. 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» відіграє важливе 

значення при забезпеченні охорони державної таємниці. Так, зазначеним 

законом передбачена перевірка осіб у зв’язку з отриманням допуску до 

державної таємниці, у разі звернення з запитом про таку перевірку 

уповноважених органів, установ та організацій. Така перевірка здійснюється у 

межах проведення оперативно-розшукових заходів. 

Кримінальний кодекс України є одним із найсуворіших законодавчих 

актів, що встановлює відповідальність за порушення у сфері державної 

таємниці, адже дані злочини заподіюють значної шкоди інтересам держави. 

Варто відмітити, що крім законів, які мають вагоме значення у 

регулюванні відносин у сфері державної таємниці, суттєве значення мають і 

інші підзаконні нормативно-правові акти: укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, які видаються на 

виконання законів з метою їх реалізації. 

Указ Президента України від 14.12.2004 №1483/2004 «Про деякі питання 

передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації». У 

даному указі описується вдосконалення процедур передачі державної таємниці 

іноземним державам та міжнародним організаціям, основною метою якого є 

забезпечення додержання інтересів Національної безпеки України при передачі 

інформації яка становить державну таємницю. 
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Указ Президента України від 17.08.2006 № 621/2006 «Про Положення про 

порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці 

іноземцям та особам без громадянства». Даний указ визначає порядок 

підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям 

та особам без громадянства. Підставою для надання доступу до державної 

таємниці іноземцям та особам без громадянства є міжнародний договір 

України, ратифікований Верховною Радою України, або вмотивоване 

розпорядження Президента України. 

Державна політика щодо державної таємниці є складовою засад 

внутрішньої та зовнішньої політики, за визначенням Верховної Ради України, 

тому питання захисту державної таємниці в Україні потрібно удосконалити та 

підняти на той рівень, який би забезпечив нормальні умови її функціонування, 

сприяв би закриттю можливих каналів витоку секретних відомостей, 

запобіганню втрати матеріальних носіїв секретної інформації та забезпечував 

би невідворотність відповідальності за правові порушення. Слід зауважити, що 

наразі у Верховній Раді України за № 6130 зареєстровано законопроект «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань 

організації та забезпечення охорони державної таємниці», яким, серед іншого, 

передбачено встановлення юридичної відповідальності за наявність у громадян 

України громадянства (підданства) іншої держави (держав) та підстав для 

відмови таким громадянам у наданні допуску, доступу до державної таємниці 

або його скасування. 

Не претендуючи на вичерпаність викладення цієї теми, можна 

стверджувати, що суспільні відносини у сфері державної таємниці постійно 

трансформуються та розширюються, що зумовлено тенденцією до розширення 

кола інформаційних відносин, тому правове регулювання функціонування 

системи охорони державної таємниці у сучасних умовах потребує постійного 

вивчення, дослідження та вдосконалення на законодавчому рівні. Принесе 

велику користь для діючої системи захисту інформації і вивчення та 

запозичення міжнародного досвіду захисту таємної інформації, розробка та 
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впровадження на нормативному рівні сучасних шляхів захисту таємної 

інформації, що можливо здійснювати під час міжнародного співробітництва. 

Література: 
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6. Положення про порядок підготовки документів щодо надання 

доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства: Указ 
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УДК 657          Юридичні науки 

 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННІ 

Конюшенко А.О., 

cтудентка факультету правознавство 

Полтавський юридичний коледж 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

В нашій державі місцеве самоврядування реалізує свою діяльність за 

допомогою територіальних громад сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і 

через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через 

районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст [1]. 

Беручи до уваги новітні демократичні тенденції місцевого управління, 

значну роль у вирішенні питань місцевого значення та визначенні напрямків 

місцевого розвитку відіграють організації громадянського суспільства, які 

покликані представляти та захищати інтереси членів територіальних громад, 

зокрема – у відносинах з органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади [2]. 

Основні проблеми участі громадськості у місцевому самоврядуванні в 

містах України такі:  

 невпевненість громадськості у власних силах, в якості суб’єкта 

співпраці з органами місцевого самоврядування;  

 недооцінка з боку населення громадських об’єднань, як 

посередника, для ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування; 

 часте ігнорування думки громадськості при прийнятті рішень 

представниками органів місцевого самоврядування;  

 неналежна якість інформування населення про діяльність органів 

місцевого самоврядування та про те, на що витрачені гроші платників податків;  
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 пасивність громадян в пошуку інформації про діяльність органів 

місцевого самоврядування, що призводить до неповного і некоректного 

розуміння ними стану справ у місцевій політиці;  

 недостатньо ефективне використання органами місцевого 

самоврядування інструментів і методів співпраці з територіальною громадою 

[4]. 

Потреба співучасті громадськості у розвитку свого міста ґрунтується на 

кількох логічних підставах, які сформулював австрійський соціолог Я. Караш. 

По-перше, місцева влада повинна використовувати населення, як найкращих 

експертів у справах, що його стосуються. По-друге, співучасть населення 

сприяє посиленню почуття приналежності до певного місця проживання чи 

діяльності місцевої влади. По-третє, така співучасть базується на факті, що 

покращення умов життя людей залежить від активності цих самих людей [3]. 

Громадськість відіграє важливу роль у виконанні управлінських рішень 

та контролю за ними. Корисність залучення громадян до прийняття рішень, що 

входять до повноважень місцевого самоврядування, полягає у тому, що таке 

залучення:  

• гарантує, що законодавчі вимоги стосовно залучення громадян будуть 

виконані;  

• підтримує та узаконює напрями розміщення коштів місцевого бюджету;  

• забезпечує нові підходи та рішення у складних питаннях, встановлює 

пріоритети політики органів місцевого самоврядування; 

 • забезпечує відповідність рішень, ухвалених органами місцевого 

самоврядування, потребам мешканців міста;  

• пропонує депутатам місцевих рад найприйнятніші способи забезпечити 

публічність процесу ухвалення рішень; 

 • створює підґрунтя для залучення громадян до ухвалення 

найважливіших рішень як норми діяльності, а не винятку;  
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• забезпечує керованість та узгодженість дій всіх підрозділів органів 

місцевого самоврядування щодо методів, які можна використовувати для 

забезпечення потреб громадян в інформації ;  

• підвищує ефективність обміну інформацією між громадянами, бізнесом, 

громадськими організаціями і владою [2]. 

Розглядаючи готовність місцевої влади співпрацювати з мешканцями 

міста, необхідно враховувати, що рішення про залучення громадян до 

стратегічного планування розвитку міста зумовлює потребу у залученні 

громадян і до всіх подальших процесів прийняття рішень міською владою та 

контролю за їх виконанням. Тому варто усвідомлювати всі плюси і мінуси 

цього процесу [3]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що залучення 

громадськості до процесу здійснення місцевого самоврядування, має вагоме 

значення для покращення його функціонування та прозорості виконання рішень 

на місцевому рівні, що в свою чергу забезпечить сприятливі умови для 

проживання звичайних громадян, у відповідному регіоні. 

Література: 
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УДК 342.724        Юридичні науки 

 

ЮРИДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА 

МОЖЛИВОСТЕЙ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В УКРАЇНІ 

Кудра І. А., 

Студентка Навчально-наукового Юридичного інституту 

Національного авіаційного університету 

м. Київ, Україна 

Сьогодні принцип рівності в конституційному праві кожної 

демократичної країни є одним із фундаментальних у забезпеченні прав і свобод 

людини. Кожна держава прагне закріпити його на конституційному рівні, 

гарантуючи рівні права для всіх громадян. Одним із проявів такого принципу є 

рівність чоловіка та жінки, що полягає в рівному підході до всього незалежно 

від статі, який отримав назву принципу гендерної рівності. Обов’язковим у 

досягненні стійкого розвитку кожної держави є збалансоване соціальне 

партнерство між жінками й чоловіками, яке потребує відповідних правових 

засобів врегулювання, що сприятиме реальному забезпеченню рівності 

громадян незалежно від будь-яких факторів. 

Гарантом рівних прав та можливостей чоловіків і жінок в Україні є 

Основний закон держави - Конституція України[1], що визначає політику 

держави щодо статусу жінки, її можливостей впливати на економічні та 

політичні процеси, які відбуваються у суспільстві. В ній на законодавчому рівні 

закріплюється рівність конституційних прав та свобод чоловіка та жінки.  

Щодо ствердження рівностей в правах статей велике значення має 

23 стаття Конституції України, де наголошується, що «кожна людина має право 

на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей». Варто зазначити, що центром правового регулювання 

гендерної рівності є стаття 21 Конституції України. Відповідно до неї, усі люди 

є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 



 
 

54 

 

невідчужуваними та непорушними а тому, Основний закон визначає стійкість 

та ідентичність правових статусів чоловіка та жінки. 

 Відповідно до частини 2 статті 24 Конституції, рівність прав жінки і 

чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти, професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які 

дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим 

захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, 

включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і 

матерям»[2, с.147]. 

Про активне впровадження принципу гендерної рівності в нашій державі 

свідчить прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»[3] від 8 вересня 

2005 р. Цей закон є вдалим кроком щодо запровадження відповідних 

міжнародних стандартів міжстатевої рівності та є правовою базою забезпечення 

конституційного принципу рівних прав чоловіків і жінок. Зокрема, ст. 3 цього 

закону визначає основні напрями державної політики щодо забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, серед яких – недопущення 

дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у 

прийнятті суспільно важливих рішень, формування відповідального 

материнства й батьківства, виховання та пропаганда серед населення України 

культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності в цій сфері 

тощо[4, с. 192]. 

З урахуванням необхідності визначення пріоритетних напрямків 

поліпшення становища жінок у суспільстві, забезпечення рівних можливостей 

для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, культурному та 

соціальному житті було прийнято цілий ряд нормативно-правових актів.  

Нормативно-правовою базою забезпечення гендерної політики в 

України є: 
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 – Постанова ВРУ від 17.06.1999 “Про засади державної політики України 

у галузі прав людини”;  

– Постанова ВРУ від 05.03.1999 “Про Декларацію про загальні засади 

державної політики України стосовно сім’ї та жінок”;  

– Постанова ВРУ від 17.09.1999 “Про Концепцію державної сімейної 

політики”;  

– Указ Президента України від 25.04.2001 “Про підвищення соціального 

статусу жінок в Україні”;  

– Постанова КМУ від 06.05.2001 “Про Національний план дій щодо 

поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у 

суспільстві на 2001–2005 роки”; 

– Постанова КМУ від 27.12.2006 “Про затвердження Державної програми 

з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 

року”. 

Ці документи спрямовані на вдосконалення національного механізму 

поліпшення становища жінок та підвищення їх статусу в суспільстві, 

забезпечення участі жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях влади[5, с.58]. 

Отже, встановлення в законодавстві різних державних механізмів 

забезпечення рівності в правах чоловіків та жінок є важливим аспектом 

правотворчої діяльності держави. Адже саме рівність забезпечує ефективне 

функціонування та панування права в суспільстві.  
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО 

ОБВИНУВАЧЕННЯ У СУДІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Лисаченко Є. І., 

студентка юридичного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Сучасні інтеграційні процеси зумовлюють зміни в правовій системі 

України відповідно міжнародним стандартам. Зокрема, Законом України від 2 

червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» [1] було змінено структуру розділів Конституції, п. 12 

вказаного Закону виключено розділ VII «Прокуратура», водночас розширено 

розділ VIII «Правосуддя». Так, Конституцію України доповнено статтею 131-1, 

відповідно до якої в Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання 

публічного обвинувачення в суді [2]. Зазначене реформування потребує 

подальшого осмислення та системного наукового обґрунтування. 

Підтриманню державного (публічного) обвинувачення в суді як функції 

прокуратури присвячено праці Ю. Аленіна, І. Глювюк, В. Гринюка, 

В. Зеленецького, В. Маляренка, І. Рогатюка, О. Толочка та ін. Однак 

проблематику визначення обвинувачення як «публічного» у науці 

кримінального процесу досліджено недостатньо. Тому метою роботи є 



 
 

57 

 

вивчення концепції публічного обвинувачення, зокрема в контексті 

міжнародного досвіду та положень чинного законодавства. 

Підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором є однією з 

основних конституційних засад судочинства, визначених ст. 129 Конституції 

України. У ст. 131-1 законодавцем вперше вжито термін «публічне 

обвинувачення», на відміну від раніше вживаного «державного 

обвинувачення», чим змінено функціональну спрямованість діяльності 

прокуратури. Варто зазначити, що термінологія Кримінального процесуального 

кодексу України (далі – КПК України) не змінилася і в ньому вживається 

термін «державне обвинувачення». Тому вагомого значення набуває 

необхідність теоретичного осмислення названих понять. 

У перекладі з латинської «публічний» (publicus) означає суспільний, 

народний. Словник іншомовних слів трактує «публічний», як такий, що 

відбувається в присутності публіки, людей; гласний, відкритий, 

загальнодоступний [3]. 

У міжнародних стандартах щодо діяльності прокуратури вживається 

термін «public prosecution», що в перекладі означає «публічне обвинувачення», 

яке здійснюється органами публічного обвинувачення [4, с. 117]. 

Кримінальні процесуальні кодекси окремих зарубіжних країн 

закріплюють положення щодо публічного обвинувачення (наприклад, 

Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан та інші). 

Слід вказати, що в названих країнах законодавець зазначає не про публічне 

обвинувачення, а веде мову саме про кримінальне переслідування, одним із 

видів якого є публічне обвинувачення. Кримінально-процесуальний кодекс 

Французької Республіки передбачає, що прокурор здійснює публічний позов. У 

науці він визначається як право суспільства, що реалізується через 

прокуратуру, яка представляє його інтереси, звернутися до судової влади з 

вимогою про застосування до особи, яка вчинила злочинне діяння, 

встановленого кримінальним законом покарання. Вчення про публічний і 

цивільний позов ґрунтується на досить відомій концепції, згідно з якою злочин 
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одночасно завдає шкоди як суспільству в цілому, так і приватній особі 

(потерпілому) зокрема. Отже, і суспільству, і приватній особі потрібно надати 

право вимагати в судовому порядку відшкодування шкоди. З цією метою 

суспільству надається право на «публічний позов», оскільки у цьому випадку 

порушено публічний інтерес [4, с. 116].   

Вважаємо, що термін «публічне обвинувачення» законодавцем 

застосовано у зв’язку з євроінтеграційними процесами, що відбуваються в 

нашій державі, адже саме такий термін вживається в Рекомендаціях  REC 

(2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-учасникам «Про роль 

служби публічного обвинувачення в системі кримінальної юстиції» від 06 

жовтня 2000 року [5]. 

На доктринальному рівні розмежовують державні інтереси та публічні. 

Як наслідок, відстоювання інтересів суспільства, які постраждали при вчиненні 

кримінального правопорушення (що прямо відображено у ст. 2 КПК України, 

де як завдання кримінального провадження визначений захист не тільки 

держави, а найперше – особи та суспільства від кримінальних правопорушень), 

і є сутністю діяльності з підтримання обвинувачення, що у цьому аспекті 

логічно визначається обвинуваченням публічним та закріплено як таке у 

Конституції України. У цьому випадку змістовний акцент зроблено на 

суспільному призначенні діяльності органів прокуратури щодо підтримання 

обвинувачення у суді [4, с. 117]. Тому конституційні зміни є актуальними в 

контексті захисту суспільних інтересів. 

Поняття «публічне обвинувачення» є ширшим від поняття «державне 

обвинувачення». Адже виходячи зі змісту, вкладеного в термін «публічний», 

можемо констатувати, що прокурор у кримінальному провадженні тепер 

виступає не тільки від імені держави, а й від імені всього суспільства. 

У зв’язку із вживанням різних термінів у Конституції України та КПК 

України наступним кроком законодавця має бути термінологічна уніфікація на 

галузевому рівні. Однак, «автоматичне» перенесення конституційної 

термінології до КПК України, заміна ним терміна «державне обвинувачення» у 
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статтях 3 і 36 може призвести до того, що підтримання приватного 

обвинувачення залишиться у правовому вакуумі, а прокурор буде такої 

можливості позбавлений, адже приватне обвинувачення є окремим різновидом 

обвинувачення і не входить як елемент до обвинувачення публічного. 

Відповідно, ця проблема може вирішуватися або шляхом уточнення положень 

глави 36 КПК України у контексті суб’єкта підтримання приватного 

обвинувачення, або, навпаки, визнанням реальності публічних елементів 

провадження на основі глави 36 КПК України, і визначення правової природи 

такого обвинувачення як особливого різновиду публічного. Як вірно зазначає 

В. О. Гринюк, більш логічним є перший шлях, проте це потребуватиме 

уточнення кола складів кримінальних правопорушень, за якими можливе таке 

провадження, у ст. 477 КПК України [4, с. 116]. 

Таким чином, закріплення на конституційному рівні підтримання 

прокурором саме публічного обвинувачення у суді свідчить про спрямованість 

діяльності прокуратури на забезпечення суспільних інтересів. Водночас новітня 

термінологія Основного Закону потребує уніфікації на галузевому 

(кримінально процесуальному) рівні, адже КПК України вживає термін 

«державне», а не «публічне» обвинувачення, але механічна їх заміна не є 

можливою з урахуванням вже існуючої моделі приватного обвинувачення у 

кримінальному провадженні України. 
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Сучасне суспільство неможливо уявити без інформаційних 

комп'ютеризованих систем. Дані системи мають здатність зберігати, передавати 

та переносити цифрову інформацію. 

Інформаційні комп’ютеризовані системи створюються, розвиваються та 

удосконалюються для покращення рівня життєдіяльності людини. Так, звичної 

для суспільства форми набуває електронна інформація, електронні документи 

та електронний документообіг. 

Електронні документи чи комбінація електронних документів, що 

створені  фізичними або юридичними особами, є доказом їх дій або взаємодії та 

містить відповідну  інформацію. 

В науковій літературі під електронним документом прийнято вважати 

документ, який створений та може бути використаний виключно в межах 

комп'ютерної інформаційної системи.  

З історії розвитку електронного документа відомо, що першими засобами 

для зберігання інформації були матричні носії, які з’явились в кінці ХІХ 

http://lsej.org.ua/6_2016/66.pdf
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століття. Вони відтворювали кодовану інформацію на відповідних таблицях - 

матрицях (даний процес здійснювався за допомогою пробивання, магнітних 

імпульсів). В свою чергу, матричні носії інформації поділяються на 

машиночитанні  та людиночитанні, їх характеризують великий обсяг 

інформації та значні розміри. 

Так, матричними носіями інформації є: 

1) перфокарта - картка з міцного паперу на якій проставляються отвори. 

Перфокарти зберігалися тимчасово та знищувалися по мірі виконання 

господарських завдань. У 1897 році з'явилися вже перші машинні перфокарти.  

2) перфострічки – стрічка на якій проставляються отвори. Їх стали 

використовувати ще з XVIII століття, зокрема, для управління ткацьким 

процесом, в друкарських набірних машинах, а в другій половині XIX століття - 

для передачі повідомлень по телефону [1]. 

Таким чином, за допомогою отворів на папері або стрічці передавали 

зміст документа. Цей процес був дуже тривалим, трудомістким та включав 

безліч процесів. 

У 1920 роках з'явилися перші ручні перфокартотеки. Для того, щоб 

віднайти певну інформацію, необхідно пропустити металеву спицю через отвір, 

що належить відповідному поняттю в масиві перфокарт. 

У 1950-х роках застосування засобів малої механізації було рідкісним 

явищем та обмежувалось використанням матричних носіїв інформації, ручних 

перфокарто тек і лічильно-перфораційних пристроїв. 

У 1960-ті роки розвиток матричних носіїв інформації продовжується. Для 

швидкого пошуку документів вже застосовуються поєднані картки. З часом, 

розпочинають застосовуватись для інформаційних пошуків плівкові та оптичні 

носії інформації - мікрокарти і рулонна мікроплівка. Це були мікрофіш або 

мікрофільм, на якому вторинна інформація позначається у вигляді різних 

комбінацій чорних і білих прямокутників, зменшених шляхом 

мікрофотокопіювання.  Так, у цей період відбувається еволюція носіїв 

інформації. Магнітні носії - носії, в яких інформація фіксується 
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намагнічуванням спеціальних дисків, барабанів, магнітних стрічок, замиканням 

суворо визначених ділянок системи електроланок. Було створено й  змішаний 

тип носіїв, такі як кінострічки з мікрофільмів, мікрофільмові картки, барабани 

та диски з мікрофільмів [2]. 

З еволюцією інформаційних засобів пов'язаний розвиток електронних 

обчислювальних машин (далі - ЕОМ). Серійне виробництво ЕОМ почалося ще 

в 1950 роках. Першими радянськими ЕОМ були: МЕСМ (1953); "Стріла" 

(1953); БЕСМ (1953); американськими: "УНIВАК" "(1951); IBM-701 (1953).  

З 1950 по 1970 роки розвиток ЕОМ настільки збільшився, що у вказаний 

період змінилося п'ять поколінь ЕОМ, які пройшли еволюцію від лампових 

машин до машин з мікросхемами. 

В ці ж роки відбувається створення автоматизованих систем управління 

на рівні підприємств, республіканському та галузевому рівнях. Так, до 1975 

року загальнодержавні галузеві автоматизовані системи управління охопили всі 

союзні і союзно-республіканські міністерства і відомства. 

Створення та впровадження автоматизованих систем управління сприяло 

розвитку нових способів документування, стимулювало розробку єдиної 

державної системи діловодства – ЕГСД, Уніфікованих систем документації, 

стандартів з термінології, призвело до створення автоматизованих банків 

даних, що в свою чергу викликало неймовірне зростання кількості 

машиночитаних документів. У 1980-х роках комп'ютери швидко 

вдосконалюються, а нове програмне забезпечення зробило їх доступними для 

широкого кола користувачів. З'явилися комбіновані, географічні, інформаційні, 

мультимедійні і т.п. комп'ютерні програми, в яких одночасно можна 

здійснювати обчислення, проводити обробку текстової чи графічної інформації. 

Документи, створені за допомогою таких програмах, були результатом 

складного взаємозв'язку записів різних форматів  [3]. 

З кінця 1980-х років виникла проблема визначення правового статусу 

електронного документа. Так, деякі архівісти заявляли, що машиночитанні 

записи 1960-х - початку 1980-х років не володіють юридичною силою, оскільки 
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вони не мають загальноприйнятих атрибутів документа: підписів печаток, або 

інших форм встановлення автентичності. 

Варто зазначити, що лише в 90-х роках XX століття, з розвитком 

електронних систем зберігання, обробки і доступу до інформації, стали звучати 

заклики про необхідність правового регулювання вказаних суспільних 

відносин, що пов'язані зі зберіганням, використанням та передачею інформації 

в електронному вигляді. 

Так, розуміючи необхідність регулювання розвитку інформаційних 

технологій законодавець приймає наступні Закони України: "Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"[4], "Про 

Національну програму інформатизації"[5],  "Про обов'язковий примірник 

документів"[6],  "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"[7],  "Про 

електронні документи та електронний документообіг"[8],  "Про електронний 

цифровий підпис"[9],  "Про телекомунікації"[10]. 

Вперше набув законодавчого регулювання у господарському 

законодавстві інститут електронних доказів в Господарському процесуальному 

кодексі України в редакції №2147-VIII від 03.10.2017[11], що набрав чинності 

15.12.2017.  

Здійснивши аналіз норм інституту електронного доказу закріплених в 

Господарському процесуальному кодексі України, варто зазначити, що для 

використання електронного документу як доказу в господарському процесі він 

повинен бути отриманий з дотриманням процесуальних правил збирання 

доказів.  

Однак, Господарський процесуальний кодекс України не містить 

процесуальних правил збирання та вилучення електронних доказів, щоб докази, 

в тому числі і електронні, могли бути визнані допустимими і використані як 

засоби доказування, їх слід вірно зібрати. 

Так, постійний розвиток інформаційних технологій потребує 

відповідного законодавчого регулювання. Недостатність та недосконалість 
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законодавчого регулювання інформаційних технологій є проблемою у 

використанні електронних документів, як доказів.  

Відповідне правове регулювання інституту електронних доказів на 

законодавчому рівні допоможе учасникам господарського процесу доводити 

певні факти, які мали місце під час господарської діяльності в комп’ютерних 

інформаційних системах, а господарським судам – приймати вказані докази та 

надавати їм правову оцінку. 

Література: 

1. Документ, системи документації, державна система 

документаційного забезпечення управління [Електронний ресурс] // Online 

Библиотека URL: http://readbookz.com/book/157/4505.html (дата звернення 

22.01.2018) – Назва з екрана. 

2. Там само. 

3. Там само. 

4. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах: Закон України від 5.07.1994 № 80/94-ВР [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр (дата звернення 22.01.2018) – Назва 

з екрана. 

5. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 

4.02.1998  № 74/98-ВР [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 

Офіційний веб-портал. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр (дата 

звернення 22.01.2018) – Назва з екрана. 

6. Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 

9.04.1999 № 595-XTV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 

Офіційний веб-портал. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-14 (дата 

звернення 22.01.2018) – Назва з екрана. 

7. Про Національну систему конфіденційного зв'язку:  Закон України 

від 10.01.2002  №2919-111 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80


 
 

65 

 

Офіційний веб-портал. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2919-14 (дата 

звернення 22.01.2018) – Назва з екрана. 

8. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон 

України від 22.05.2003 № 851-15 [Електронний ресурс] // Верховна Рада 

України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15 

(дата звернення 22.01.2018) – Назва з екрана. 

9. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 

852-15  [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15 (дата звернення 22.01.2018) – 

Назва з екрана. 

10.  Про телекомунікації:  Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (дата звернення 22.01.2018) – Назва 

з екрана. 

11.  Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 

1798-12 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення 17.12.2017) – 

Назва з екрана. 

____________________________________________________________________ 

УДК 347                                                                                            Юридичні науки 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ 

ЕЛЕМЕНТОМ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ 

Полежаєва Н.С., 

студентка юридичного факультету 

Інституту післядипломної світи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

В Україні аналіз розвитку правового регулювання сімейних 

правовідносин з іноземним елементом варто починати ще з актів радянського 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15


 
 

66 

 

періоду України. Зокрема, мова йде про Кодекс УРСР про шлюб та сім'ю 1969 

року, який містив Розділ «Застосування законодавства України про шлюб та 

сім'ю до іноземних громадян і осіб без громадянства. Застосування законів про 

шлюб та сім'ю іноземних держав та міжнародних договорів» [2]. 

Так, положеннями цього Кодексу визначались питання щодо: укладення 

та розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та 

іноземних громадян між собою в Україні, усиновлення дітей (які є громадянами 

України, іноземними громадянами на території України; іноземними 

громадянами, які перебувають у шлюбі з громадянами України на території 

України; які є іноземними громадянами або особами без громадянства, на 

території України громадянами інших держав), встановлення опіки та 

піклування над іноземними  громадянами в Україні та інші [2].  

Даний Кодекс діяв до 2004 року, відколи набув чинності новий (чинний 

на сьогодні) Сімейний кодекс України. Останній до набрання чинності Законом 

України «Про міжнародне приватне право» 25.06.2005 року був головним 

джерелом колізійного регулювання сімейних правовідносин. В первинній своїй 

редакції СК України містив Розділ 6 «Застосування Сімейного кодексу України 

до іноземців та осіб без громадянства. Застосування законів іноземних держав 

та міжнародних договорів в Україні». Подібно до Кодексу законів про шлюб та 

сім'ю 1969 року, містились положення щодо реєстрації та припинення шлюбу з 

іноземцями та іноземців в Україні, усиновлення дітей, встановлення опіки та 

піклування тощо. 

У доктрині міжнародного приватного права визнається наявність двох 

основних підходів до проблеми регулювання шлюбно-сімейних відносин 

міжнародного характеру на рівні національного законодавства. Перший підхід 

характеризується тим, що норми міжнародного приватного права закріплені в 

численних галузевих законах і підзаконних актах внутрішнього права. 

Особливість другого підходу полягає в тому, що деякі держави прийняли 

кодифіковані законодавчі акти з питань міжнародного приватного права [5, c. 

147].  
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Правове регулювання сімейних правовідносин з іноземним елементом 

може здійснюватися: 

1) окремими положеннями в рамках цивільних кодексів (Франція, 

Бразилія та інші); 

2) законами про міжнародне приватне право, які містять у собі колізійні 

норми сімейного права (Італія, Швейцарія та інші); 

3) окремими положеннями в рамках сімейних кодексів, переважно, 

передбачені окремі розділи, присвячені регулюванню сімейних правовідносин з 

іноземним елементом (Росія, Китай, Таджикистан та інші).  

Варто відзначити, що більшість країн регулюють питання міжнародного 

сімейного права шляхом прийняття законодавчих актів, що містять колізійні 

норми на національному рівні (у нашому випадку Закон України «Про 

міжнародне приватне право») та укладення дво- та багатосторонніх договорів, 

що вирішують ці питання для конкретних сторін, держав-учасниць договорів.  

Україна тут не є винятком. Основним правовим джерелом регулювання 

сімейних відносин з іноземним елементом у нашій державі є Закон України 

«Про міжнародне приватне право» від 2005 року. Деякі сімейні відносини 

регулюються тут Розділом 1 «Загальні положення», у якому визначаються 

терміни, сфера застосування Закону та особливості його застосування. 

Положення Розділу 2 «Колізійні норми щодо правового статусу фізичних та 

юридичних осіб» мають значення в частині визначення особистого закону 

фізичної особи – учасника сімейних відносин, її правосуб’єктності, особистих 

немайнових прав, опіки та піклування, реєстрації актів цивільного стану 

громадян України за її межами. Основна частина положень сімейного права 

міститься в Розділі 9 «Колізійні норми сімейного права» [3]. При цьому, як 

справедливо вказується в літературі, поза сферою колізійного правового 

регулювання залишається ряд інших інститутів сімейного права, як от широке 

коло сімейних договорів, особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, 

батьків і дітей, інших членів сім’ї та родичів, ряд форм влаштування дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування [4, c. 183].  
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Окрім цього, окремі положення щодо регулювання сімейних 

правовідносин з іноземним елементом містяться також Розділом 6 Сімейного 

кодексу України (СК України), що має назву «Особливості усиновлення дітей 

громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями». Більшість 

положень цього Розділу виключені в зв’язку з набуттям чинності Закону 

України «Про міжнародне приватне право», однак деякі все ж законодавець 

залишив, зокрема, ст.ст. 282-287 [1].  

Також значну роль у регулюванні сімейних правовідносин з іноземним 

елементом відіграють двосторонні договори України про правову допомогу та 

правові відносини. Такі договори Україна має з Польщею, Чехією, Канадою, 

Естонією, Латвією, Литвою, Китаєм, Молдовою, країнами СНД та іншими. Такі 

двосторонні договори певною мірою замінюють положення національних 

законодавств (колізійно-правові норми) у сфері регулювання відносин з 

іноземним елементом. Відповідно, таким іноземним елементом виступають 

правовідношення між громадянами відповідних договірних держав. 

Загалом приватноправові сімейні відносини з іноземним елементом 

регулюються двома способами: відсиланням до відповідного законодавства 

країни, за яким потрібно розв'язувати спір (колізійно-правовий спосіб) та 

шляхом ратифікації країною відповідних міжнародно-правових договорів 

(конвенцій) із певних питань приватного права, уніфікації його матеріальних 

норм (матеріально-правовий спосіб). 

1. Колізійно-правовий (відсильний) спосіб. Сутність його полягає у 

виборі компетентного правопорядку для вирішення конкретної справи. У 

внутрішньому праві держав є особливі норми – колізійні, що містять правила 

вибору права, певним чином вказують, право якої держави потрібно 

застосовувати для врегулювання відносин з іноземним елементом. Колізійна 

норма, визначаючи компетентний правопорядок, відсилає для визначення прав і 

обов'язків учасників відносин до права певної держави (воно може бути як 

вітчизняним, так і іноземним). 
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Із відсильним характером колізійного способу пов'язана ще одна його 

особливість. У разі його застосування виділяють дві стадії регулювання: 1) 

вибір права за допомогою колізійної норми (вирішення колізійного питання); 2) 

застосування матеріальних норм вибраного приватного права з метою 

визначення прав та обов'язків сторін. Відповідно, цей спосіб регулювання є не 

прямим, а опосередкованим: регулювання здійснюється матеріальними 

нормами приватного права держави, вибраної за допомогою колізійної норми.  

2. Уніфікація матеріальних норм міжнародного сімейного права 

(матеріально-правовий спосіб). Слід відзначити, що однією з причин 

виникнення колізії та проблеми вибору права є розбіжності у змісті приватного 

права різних держав. Отже, колізійну проблему можна вирішити (подолати 

колізію) створенням і застосуванням однакових за змістом правових норм. 

Уніфікація здійснюється у формі міжнародних договорів (конвенцій), 

що укладаються між державами, які беруть на себе міжнародно-правове 

зобов'язання застосовувати сформульовані у договорі однакові колізійні норми 

із визначеного кола сімейних відносин [6, c. 101].  

Так, має місце низка міжнародних конвенцій, які регулюють певну сферу 

сімейних відносин. Деякі з них ратифіковані Україною та стали частиною 

національного законодавства як міжнародний договір. Вказані міжнародно-

правові документи можливо розподілити за двома критеріями: 

1) рівнем міжнародно-правового регулювання (глобальний рівень – 

рівень ООН та регіональний рівень, зокрема, європейський); 

2) за колом правових відносин, що ними регулюються: 

А) правовідносини, пов’язані зі вступом у шлюб та його визнанням, а 

також припиненням:  

Конвенція про укладення та визнання дійсності шлюбів 1978 року;  

Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу 

1962 року;  

Конвенція про визнання розлучень та рішень щодо окремого проживання 

подружжя 1970 року; 



 
 

70 

 

Б) майнові правовідносини подружжя та відносини з утримання:  

Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя 

1978 року;  

Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів 

сімейного утримання 2007 року (ратифікована Україною у 2013 році);  

Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про 

утримання 1973 року (ратифікована Україною у 2006 році);  

Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов’язань 1973 

року;  

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном 1956 року (ратифікована 

Україною у 2006 році);  

В) правовідносини у сфері захисту прав дитини та прав і обов’язків 

батьків та дітей:  

Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міжнародного 

усиновлення 1993 року; 

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, 

виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів 

захисту дітей 1996 року (ратифікована Україною у 2006 році);  

Конвенція про контакт з дітьми 2003 року (ратифікована Україною у 2006 

році);  

Конвенція про права дитини 1989 року (ратифікована Україною у 1991 

році);  

Європейська конвенція про здійснення прав дітей 1996 року 

(ратифікована Україною у 2006 році);  

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза 

шлюбом 1975 року (ратифікована Україною у 2009 році);  

Європейська конвенція про усиновлення дітей 2008 року (ратифікована 

Україною у 2011 році);  
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Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки 

над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 року (ратифікована 

Україною у 2008 році). 

Окрім цього, слід зазначити, що з 2003 року Україна є членом Гаазької 

конференції з міжнародного права як міжурядової організації, що відповідно до 

ст. 1 Статуту здійснює прогресивну уніфікацію норм міжнародного приватного 

права. У результаті співпраці України з даною міжурядовою організацією були 

ратифіковані деякі міжнародні документи Гаазької конференції з міжнародного 

приватного права у сфері сімейного права, серед яких: Конвенція про визнання 

і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 1973 року 

(ратифікована Україною у 2006 році); Конвенція про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 

відповідальності та заходів захисту дітей 1996 року (ратифікована Україною у 

2006 році); Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дітей 1980 року (ратифікована Україною у 2006 році). 

Отже, правове регулювання сімейних правовідносин з іноземним 

елементом у світі може здійснюватися: окремими положеннями в рамках 

цивільних кодексів; законами про міжнародне приватне право, які містять у 

собі колізійні норми сімейного права; окремими розділами в рамках сімейних 

кодексів, присвячені регулюванню сімейних правовідносин з іноземним 

елементом. 

На міжнародному рівні (уніфікація) сімейні відносини з іноземним 

елементом регламентуються низкою міжнародно-правових актів, які ми 

згрупували: за рівнем міжнародно-правового регулювання (глобальний та 

регіональний); за колом правових відносин, що ними регулюються 

(правовідносини, пов’язані зі вступом у шлюб та його визнанням, а також 

припиненням; майнові правовідносини подружжя та відносини з утримання; 

правовідносини у сфері захисту прав дитини та прав і обов’язків батьків та 

дітей). В Україні колізійне регулювання сімейних відносин здійснюється 

Законом «Про міжнародне приватне право», Сімейним кодексом України в 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_188
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_188
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частині регулювання відносин з усиновлення, а також дво- та багатосторонніми 

договорами України у сфері приватноправових відносин. 
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У сучасних економічних умовах держава та територіальні громади не 

завжди в змозі підтримувати належний рівень функціонування зазначених 

об’єктів, насамперед через нестачу бюджетних коштів. Концесія є один із 

способів вирішення цього та ряду інших питань. Натомість правове 

регулювання концесійних відносин ще потребує вдосконалення. Українське 

законодавство, яке спрямовано на правове регулювання концесійної форми 

управління об’єктами публічної власності, не має чіткої структури, містить 

прогалини та колізії норм, що визначають порядок надання об’єктів права 

державної та комунальної власності у концесію. 

Концесія має багатовікову історію становлення та розвитку. Аналіз її 

історичних аспектів розвитку концесій дозволяє дійти висновку, що вони 

зорієнтовані на подолання кризових економічних явищ і застосовуються тоді, 

коли мають місце: 1) неефективність або низька ефективність управління 

об’єктами публічної власності, що призводить до спаду виробництва та 

розмірів прибутку; 2) нестача бюджетних коштів на фінансування цих об’єктів; 

3) неспроможність владного апарату управляти державними та комунальними 

об’єктами відповідно до вимог та досягнень науково-технічного прогресу; 4) 

кризові явища в економіці [1, с.5]. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про концесії» концесія розуміється – 

як надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом 

виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі 

концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній 

особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) 

та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне 

володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності 

(концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) 

управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та 

можливого підприємницького ризику [2]. 

Хотілось би зазначити, що в Україні поступово, чому сприяють наукові 

дослідники, відбувається вдосконалення концесійних відносин, зокрема, деякі 
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аспекти правової регламентації концесійних відносин були висвітлені у роботах 

таких науковців-господарників, як О.Р. Зельдіна, О.В. Шаповалова та інші, але і 

досі даний правовий інститут залишається одним з найменш досліджених у 

сучасній науці в Україні, що, на жаль, призводить до різного роду 

правопорушень у даній сфері. Це свідчить про необхідність подальшого 

розвитку цього інституту та його удосконалення. 

Сучасні дослідження концесійних відносин також характеризуються 

багатоманітністю підходів до визначення сутності концесій. Так, на думку 

М.М. Богуславського, концесія – це односторонній акт держави, що надає 

приватній компанії, у тому числі й іноземній, право здійснювати на користь 

даної держави, розвитку її економіки певну господарську діяльність [3, с. 163-

164]. 

О.Р. Зельдіна визначає концесію як юридичну конструкцію залучення 

інвестицій для будівництва та/або експлуатації об’єктів права державної та/або 

комунальної власності, що забезпечує сполучення інтересів суб’єктів 

господарювання і держави за допомогою встановлення обмежень і заохочень 

[4, с. 5]. О.А. Медведєва у власному тлумаченні поняття «концесія» зводить 

його значення до заснованого на договорі делегування державою та/або 

територіальною громадою повноважень створення та/або управління чи 

експлуатації об’єктів державної та комунальної власності, що є вилученими з 

вільного економічного обороту, та/або прав здійснення певних видів 

господарської діяльності приватним суб’єктам господарювання з метою 

поліпшення задоволення громадських потреб [1, с. 7]. 

На думку О. Первомайського, мова повинна йти у першу чергу про 

обов’язок концесіонера здійснити дії, що утворюють зміст концесійних 

правовідносин. Орган місцевого самоврядування переважно приймає рішення і 

передає за договором скоріше не право на створення (будівництво) та (або) 

управління (експлуатацію) об’єктом концесії, а свою публічну функцію 

(обов’язок) на створення тощо цього об’єкта. Оскільки у випадку відсутності 

публічної необхідності в створенні і здійсненні інших дій щодо об’єкта концесії 
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зовсім немає достатніх підстав для його попереднього вилучення із 

економічного обігу й обмеження прав приватних власників [5, с. 14–15].  

Існують і інші пропозиції. Слід зазначити, що кожна з пропозицій, що 

висуваються науковцями, має певний сенс. Однак принципове значення, як 

уявляється, мають наступні моменти, які потребують врахування у 

законодавчому визначенні концесії. 

По-перше, мова має йти про передачу публічних функцій за здійснення 

певного виду діяльності, який віднесено законодавцем до компетенції органів 

державної влади або органів місцевого самоврядування Це може відбуватися у 

тому числі на основі створення і подальшої експлуатації об’єкта концесії 

концесіонером. Важливо враховувати, що органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування несуть відповідальність за належне виконання 

публічних функцій, тому у випадку передачі публічної функції в концесію 

відповідальність перед громадськістю за належне виконання цих функцій має 

нести не тільки концесіонер, а й безпосередньо концесієдавець як носій 

організаційно-господарських повноважень. З урахуванням цього за 

уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого 

самоврядування має залишатися право та обов’язок контролю за здійсненням 

відповідної діяльності концесіонером. 

Окрім того, у визначенні поняття концесії слід враховувати, що надання 

права на здійснення певного (публічного) виду господарської діяльності лише 

приватним суб’єктам господарювання є невиправданим, оскільки це порушує 

принцип конституційної рівності суб’єктів інших форм власності. 
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ПАПІЛЯРНІ УЗОРИ ЯК МАРКЕРИ 

Товстюк С. М., 

старший судовий експерт сектору дактилоскопічних видів досліджень та 

обліків відділу криміналістичних видів досліджень Рівненського Науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України  

В статті аналізується важливість папілярних узорів, як генетичного 

паспорту людини, що характеризує риси та якості людини, психофізичні 

особливості. 

На основі аналізу криміналістичної літератури та результатів 

експериментів запропоновано ряд рекомендацій з дослідження папілярних ліній 

та узорів на руках людей. Папілярний візерунок містить тільки ті особливості 

які притаманні та належні тільки йому. Папілярні лінії створюють своєрідний 

узор, і цей рисунок будови папілярних ліній є неповторним у кожної людини 

так як і не повторна кожна особистість, тому можна розглянути папілярні лінії 
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та узори за будовою як генетичний паспорт людини, що відображає схильності, 

можливості та психофізичні особливості. З цими властивостями пов'язані 

фізіологічні процеси: наявність на внутрішній поверхні кисті людини 

потожирової речовини яка при взаємодії з іншими об'єктами забезпечує та 

відображення на них структуру папілярних візерунків. Однак вони не 

вичерпують всіх властивостей і особливостей папілярних узорів, тому 

розглянемо їх виходячи від загального підходу до більш нерозкритого 

повністю, індивідуального [1, с.90-98].   

Папілярні лінії несуть інформацію про те, що закладено в нас природою, 

що ми отримали від пращурів. В них відображаються не тільки ідентифікаційні 

ознаки, задатки даровані від народження а і особистісні якості в основному 

обумовленні особливостями нервової системи і стану здоров’я. Папілярні лінії 

розглядають як енергетичні канали в залежності від їх форми, за ними можливо 

визначити якості людини і ймовірність захворювань. В світі на даний час 

проводяться дослідження в лабораторіях спортивної антропології, 

розробляються методики прогнозування майбутніх успіхів у спорті та вибору 

найбільш відповідного спортивного напрямку для підлітків, що базується на 

аналізі папілярних узорів нігтьових фаланг [2, с. 152—162].   Перевага певного 

узору вказує на комплекс характерних рис і якостей, для прикладу, якщо у 

людини переважають дуги і петлі то сила і швидкість його головні якості у 

спорті. Психологічний портрет людини на основі проведених досліджень 

узагальнюючи можна охарактеризувати за такими основними  рисами:  

- дугові узору на руках так як і потоки папілярних ліній в них плавно 

прямолінійно вигинаються тому в переважній більшості символізують людину 

прямодушну з практичним складом розуму; 

- петлеві узори самий розповсюджений тип узору, різка зміна в напрямку 

потоків вказує на вибуховий темперамент та в більшості володарів таких узорів 

можна віднести до золотої середини, вони відрізняються широким кругом 

інтересів і наділені задатками в самих різносторонніх сферах але часто їм 
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недостатньо цілеспрямованості і сили волі щоб розвинути дані від природи 

таланти; 

- завиткові узори відносять до самих складних, енергія концентрується в 

центрі утворюючи гострий сконцентрований і направлений енергетичний 

промінь, відрізняються інтелектуальними особливостями,  оригінальністю 

мислення, своєрідною індивідуальністю, що породжує егоїстичність поглядів, 

нестандартністю мислення і здібності до аналізу дозволяють їм приходити до 

несподіваних вірних висновків, вибухають ідеями і находять оптимальні шляхи 

вирішення різносторонніх питань [3, с.100-103].  У зв'язку з цим хочу 

відзначити, що вчені вивчають успадкування папілярних візерунків і немає 

сумніву, що розподіл візерунків на пальцях рук дітей генетично обумовлений, 

але, не дивлячись на численні експериментальні дослідження які проводяться в 

наш час, не виявлено закону успадкування папілярних візерунків хоча і 

виділені деякі тенденції. На основі вище вказаного, хочу підкреслити, що на 

третьому місяці вагітності разом з початком розвитку нервової системи на 

маленьких пальчиках ембріона появляються перші майже невидимі папілярні 

лінії.  Дослідження, що проводяться генетиками, свідчать про те, що папілярні 

візерунки пов'язані з різними рівнями соматичної і психофізіологічної 

організації людини. Так встановила, що папілярні візерунки нігтьових фаланг 

корелюють з антропометричними ознаками, а відсоток дугових папілярних 

візерунків – з показниками рівня метаболічної активності організму, відсоток 

основного обміну, фоновий показник активності щитовидної залози, 

психофізіологічними характеристиками, психологічними притаманними 

рисами. За останні роки збільшилася кількість досліджень, в яких перевірявся 

зв'язок папілярних візерунків з різними рівнями організації людини, в тому 

числі вивчався взаємозв'язок з фізичними здібностями [4, с.79-80]. Дані 

дослідження підтвердили, що папілярні візерунки відображають потенційні 

передумови людей до певних видів спорту, але їх реалізація залежить від умов 

середовища і звертаючи увагу на дерматогліфіку – це наука, що приділяє свої 

пошуки зв’язку між папілярними узорами на долоні і характерними рисами 
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людини, перш за все, що здобуті генетично та вивчає спадкову обумовленість 

малюнку, який утворюють лінії шкіри на кінчиках пальців, долонях і підошвах 

людини [5, с.30-31]   

Дерматогліфіка поділяється на два напрямки а саме вивчення папілярних 

узорів на пальцях та вивчення особливостей будови долонь, підошв ніг. Метод 

запропоновано в 1892 р. Ф. Гальтоном як один із шляхів вивчення шкірних 

гребінчастих візерунків пальців і долонь, а також згинальних долонних 

борозен. Встановлено, що візерунки є індивідуальною характеристикою 

людини і не змінюються впродовж життя. Дерматогліфічні дослідження мають 

важливе значення у визначенні зиготності близнюків, у діагностиці багатьох 

спадкових захворювань, а також в окремих випадках спірного батьківства [2, 

с.180—183].  

На кожній із чотирьох міжпальцевих подушечок звичайно є трирадіуси, їх 

позначають малими літерами латинського алфавіту (a, в, c, d), починаючи від 

вказівного пальця (а) і закінчуючи мізинцем (d). Поблизу браслетної складки 

розташований головний (осьовий) долонний трирадіус t. Якщо провести лінії 

від трирадіусів а і d до t, то утворюється кут долоні < atd, який в нормі не 

перевищує 57° (рис. 1) [3, с.43-48].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кут atd в нормі і при хромосомних аномаліях: 

1 - синдром Патау; 2 - синдром Дауна; 3 - синдром Шерешевського - 

Тернера; 4 - норма; 5 - синдром Клайнфельтера. 
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Основні показники папілярних узорів на пальцях це перш за все 

загальний гребінцевий рахунок (загальна кількість папілярних ліній) - сума на 

всіх 10 пальцях папілярних ліній між центром візерунка і дельтою, індекс 

інтенсивності візерунка сума дельт на 10 пальцях обох рук, частота окремих 

візерунків - співвідношення кількості візерунків того чи іншого типу (дуги, 

петлі радіальні, петлі ульнарні, завитки) до загальної кількості всіх візерунків. 

На характер пальцевого і долонного візерунків впливають механізми 

цитоплазматичної спадковості. Дослідження людей з хромосомними 

захворюваннями дозволило виявити специфічні зміни не тільки візерунків 

пальців і долонь, але й характер основних згинальних борозен на шкірі долонь. 

Характерні зміни даних показників спостерігаються при хворобі Дауна, 

синдромах Клайнфельтера, Шерешевського–Тернера, що дозволяє 

використовувати методи дерматогліфіки для діагностики цих захворювань. У 

осіб, які страждають розумовою відсталістю, кут atd в середньому більший, ніж 

у здорових людей [6, с.38—39]. І хоча ці дослідження далекі від запитів слідчої 

та експертної практики, все ж одне з досліджень проведених групою вчених 

(Н.Н. Богданов, С.С. Самищенко, А.І. Хвиляя, Олінтер), являють практичний 

дослідницький  інтерес для криміналістів, тому що в кінцевому рахунку 

пов'язане з визначенням кола осіб, які перевіряються та могли бути причетними 

до скоєння злочину автори досліджували розподіл папілярних візерунків на 

нігтьових фалангах пальців рук у серійних вбивць [7, с.62—63]. Результати 

досліджень показали, що в осіб, які здійснюювали вбивства є особливості 

будови дерматогліфіки. Так, у них була відзначена асиметрія гребневого 

рахунку, і він був більше на лівій руці, ніж на правій. При цьому в групі 

серійних вбивць були виявлені ознаки «ліворукості».  

Підбиваючи підсумок, відзначу, що це лише попередні результати і для 

цього потрібні додаткові дослідження в даному напрямку. В сучасній 

інтерпретації дерматогліфіка встановлює зв’язок між будовою папілярних 

ліній, узорів в цілому, знаками на руках з ключовими подіями в житті людини 

але ця версія дещо популяризована і це від початку науковий напрямок який 
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потрібно вивчати і поглиблюючись в цей взаємозв’язок дактилоскопії з 

дерматогліфікою науковці та криміналісти можуть зробити крок вперед по 

діагностиці, прогнозуванню та аналізу людський здібностей, характерних рис, 

можливих захворювань і в перспективі розвивати сучасний стан 

дактилоскопічних досліджень. 
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У зарубіжних країнах з розвинутою економічною системою міжнародний 

комерційний арбітраж (далі МКА) упродовж багатьох років залишається одним 

із найбільш популярних i ефективних альтернативних способів вирішення 

цивільно-правових спорів, який входить до системи недержавних 

юрисдикційних органів, уповноважений вирішувати спори i здійснювати захист 

порушених прав.   

Метою нашого дослідження є проаналізувати зарубіжний досвід 

правового регулювання МКА, визначити особливості їх діяльності. 

Міжнародний арбітраж стає дедалі популярнішим засобом вирішення 

міжнародних комерційних спорів завдяки своїй універсальності та 

об'єктивності. Базуючись на міжнародних договорах, у першу чергу - Нью-

Йоркський Конвенції 1958 року, а також розробках ЮНСІТРАЛ, міжнародний 

арбітраж напрацював власну правову культуру, правила та процедури 

доказування, здобув високу репутацію, довіру та авторитет і сьогодні складає 

гідну альтернативу національному судочинству [1, с. 76].  

Починаючи з 80-х років XX століття в багатьох європейських державах 

була проведена реформа арбітражного законодавства, метою якої було 

удосконалення правової основи міжнародного комерційного арбітражу, щоб 

пристосувати його до забезпечення правовими засобами потреб міжнародного 

торгового обороту і інвестицій.  

Важливу роль у цьому процесі зіграв Типовий закон ЮНСІТРАЛ про 

МКА. ЮНСІТРАЛ, як комісія заснована в 1966 р. Вона є головним правовим 

органом ООН у галузі прав міжнародної торгівлі.  

Основними функціями ЮНСІТРАЛ є: уніфікація права міжнародної 

торгівлі; координація роботи міжнародних організацій в сфері права 

міжнародної торгівлі; сприяння широкої участі держав в існуючих 

міжнародних конвенціях і розробці нових міжнародних конвенцій з права 

міжнародної торгівлі; підготовка кадрів в галузі права міжнародної торгівлі, 

особливо для країн, що розвиваються [2 ].   
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Діяльність МАК зарубіжних країн базується на таких міжнародних 

документах: Женевському протоколу 1923 р. та Женевській конвенції 1927 р. та 

Конвенції ООН про визнання та приведення до виконання іноземних 

арбітражних рішень 1958 р. (Нью-Йоркська конвенція). 

Женевський протокол 1923 р. та Женевська конвенція 1927 р. заклали 

підвалини сучасного міжнародного регулювання комерційного арбітражу. Їх 

основні положення продовжено та розвинуто з урахуванням накопиченого 

досвіду в нових умовах у Конвенції про визнання та приведення у виконання 

іноземних арбітражних рішень - Нью-Йоркська конвенція 1958 р. - найбільш 

всеосяжній міжнародній угоді про МКА [ 3].  

Нині учасниками Нью-Йоркської конвенції є 145 держав світу, у тому 

числі й Україна, для якої Конвенція набула чинності з 8 січня 1961 р. 

На сьогоднішній день є багато європейських МКА, які користуються 

повагу серед країн, які звертаються до них за допомогою при виникненні 

спорів. 

За браком часу ми не зможемо розглянути діяльність всіх МКА, а 

звернемо увагу на роботу найстаріших i поважних арбітражів.   

Чинне законодавство різних держав, як правило, передбачає можливість 

розгляду МКА цивільних справ між національними та іноземними суб’єктами 

права. У деяких випадках передбачається можливість розгляду арбітражами 

міжнародних цивільних справ за спорами іноземних суб’єктів права між собою. 

Усі ці обставини роблять МКА привабливішим і популярнішим для 

розв’язання комерційних спорів. 

Деякі зарубіжні країни вже досить тривалий час звертаються до 

арбітражу. Так, у Великобританії Закон про арбітраж діє з 1889 р. з 

доповненнями 1950 р. та з виправленнями й доповненнями 1979 р. У США 

федеральний арбітражний закон діє з 1947 р. 

У Росії на початку XIX ст. арбітраж був поширеним явищем. Положення 

про третейський суд 1831 р. передбачало узаконені (обов’язкові) і добровільні 
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третейські суди, а після реформи 1864 р. залишилися тільки добровільні 

третейські суди. 

Найпослідовніше регламентує арбітраж німецьке законодавство. Статут 

цивільного судочинства передбачив добровільність арбітражу, обов’язковість 

його рішень, а також випадки, коли рішення арбітражу можуть бути оскаржені. 

Одним із найстаріших і досить успішних арбітражів сучасності 

вважається Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма (SCС), 

відомий як «Міжнародний арбітражний суд Стокгольма». Заснований ще 1917 

року, наразі це єдиний центр розгляду арбітражних спорів у Швеції й один із 

найбільших арбітражів, котрі спеціалізуються на розгляді інвестиційних спорів. 

Кожного року Арбітражний інститут ТПС приймає  до розгляду близько 

300 справ. У них практично половина справ була зі Швеції, однак більшість 

справ вважалися міжнародними, бо стосувалися сторони з-за кордону.  

До речі, ще в 1970-х роках США та Радянський Союз визнали 

Арбітражний інститут ТПС нейтральним центром для розв’язання 

торговельних суперечок між західними країнами та СРСР. Можливо, це якраз і 

є основною причиною того, що більшість вітчизняних компаній документально 

закріплюють за Стокгольмським арбітражем право розгляду спорів у разі їх 

виникнення [ 4]. 

Нині Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма користується 

особливою популярністю як місце розв’язання правових спорів за участю 

російських та китайських сторін. 

До речі справа між «Нафтогазом України» і «Газпромом» теж 

розглядалася Міжнародним арбітражним судом Стокгольма [5].   

Серед світових арбітражних інституцій особливе місце посідає 

Лондонський Комерційний Міжнародний Арбітражний Суд (ЛКМАС). ЛКМАС 

є однією з перших інституцій, яка займається вирішенням комерційних спорів, 

в той же час він є одним з найсучасніших та передових арбітражних судів у 

світі. 
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Цей арбітражний орган, створений в 1892 р. як Лондонська арбітражна 

палата і витерпить цілий ряд змін за більш ніж столітню історію своєї 

діяльності. В даний час Суд виступає як самостійна юридична особа в 

організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю, в 

число засновників якого входять Лондонська торгово-промислова палата, 

муніципалітет Лондонського сіті і Статутний інститут арбітражу. Суд 

функціонує на підставі Арбітражного регламенту, нова редакція якого набрала 

чинності 1 січня 1998 р.  [6, с. 270].  

ЛКМАС має певну спеціалізацію, тобто в силу історичних обставин і 

традиції у деяких категоріях спорів ЛКМАС в якості арбітражу є найбільш 

компетентним. Наприклад, спори, що витікають з корпоративних відносин, 

угод між акціонерами, M&A угод, інвестиційні спори (включаючи спори, в 

яких однією зі сторін є держава), спори в галузі телекомунікацій і т. ін. Це не 

означає, що ЛКМАС не є компетентним при розгляді спорів, які виникають, 

скажімо, з угод міжнародної купівлі-продажу товарів. Проте саме у попередньо 

згаданих справах ЛКМАС є традиційно визнаним центром [ 7].  

ЛКМАС має один з найповажніших у світі набір арбітрів, серед яких 

сторони арбітражу можуть обрати спеціалістів майже у будь-якій галузі права 

та зі знанням законодавства правових систем, які обираються сторонами у 

якості права, що регулює правовідносини за договором. Серед переліку арбітрів 

присутні як відомі науковці, так і практики з колосальним досвідом 

застосування правових норм, визнані фахівці, що гарантовано забезпечать 

об'єктивний і всебічний розгляд справи. 

Отже, багато років ЛКМАС є одним із основних арбітражних центрів у 

світі. Це обумовлено його компетентністю, неупередженістю та авторитетом. 

Окрім цього, судитися у ЛКМАС престижно. Саме так вважають більшість 

бізнесменів, які дбають про свій діловий імідж. З огляду на це, ЛКМАС і надалі 

розвивається як найпотужніший арбітражний центр [ 7].  

Що стосується Франції, то при Міжнародній  торговій палаті з 1923 року 

функціонує Міжнародний арбітражний суд (МРС), який представляє собою 
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примирливу (погоджувальну) процедуру, а також Міжнародний експертний 

центр. Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати є 

міжнародною інституцією, функція якої полягає у вирішенні міжнародних 

комерційних спорів. До складу Суду входять представники 77 держав світу, 

рекомендованих для обрання національними комітетами держав-членів 

Міжнародної тороговой палати. Члени Суду збираються кілька разів на рік на 

сесії, які зазвичай проходять в Парижі в штаб-квартирі Суду. Суду допомагає 

виконувати свої функції Сектретаріат, співробітники якого працюють на 

постійній основі (близько 50 осіб) [8].  

Останнім часом як місце арбітражу все більшої популярності набуває 

Бельгія, серед представників країн ЄС, арабських країн та країн Південно-

Східної Азії.  

Спробуємо визначити, чому ця країна стала такою привабливою щодо 

проведення на її території арбітражного суду.  

Бельгія – це країна в основі якої лежить політична i соціальна 

стабільність, мовне різноманіття i багатонаціональність населення. Розвинена 

інфраструктура Брюсселя та навколишньої території  сприяє тому, що значна 

кількість міжнародних i транснаціональних компаній розмістили свої 

європейські штаб-квартири саме тут, по сусідству з багатьма установами 

Європейського Союзу [ 9, с. 320].  

Бельгія – учасник практично всіх міжнародних угод  стосовно арбітражу, 

в тому числі Нью-Йоркської конвенції 1958 р. Після підписання  названої 

конвенції Бельгія ввела спрощену примусову процедуру для іноземних 

арбітражних рішень і придбала гарантію, що рішення міжнародних арбітражів, 

які перебувають під юрисдикцією Бельгії будуть визнані і виконуватимуться у  

134 країнах [ 10].  

Основні положення щодо арбітражного процесу містяться в Судовому 

кодексі. Згідно зі ст. 1676-1 Судового кодексу Бельгії  будь-який спір уже 

існуючий або який може виникнути як результат юридичної ситуації та який 

може бути об’єктом врегулювання, може відповідно до угоди бути переданим 
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на вирішення арбітражного суду. Бельгійське законодавсто не встановлює будь-

яких спеціальних вимог до персони арбітра, крім його правоздатності та 

дієздатності [ 11]. 

Арбітражна угода згідно Судовому кодексу Бельгії має бути укладена 

сторонами у письмовій формі або у формі інших документів, які будуть 

обов'язковими для сторін, які звернулися для вирішення спору в арбітражний 

суд. Стаття 1704-1 Судового кодексу Бельгії передбачає, що арбітражне 

рішення може бути оскаржене лише в Цивільному суді через заступництво про 

його скасування і воно може бути скасоване в чітко обумовлених випадках[ 11].  

Отже, підсумовуючи можемо зазначити, що гарантії визнання і виконання 

рішень арбітражів, що знаходяться під юрисдикцією Бельгії, відсутність 

спеціальних вимог до персони арбітра сприяють такому вибору цієї країни 

місцем арбітражного процесу.  

Таким чином, законодавства Великобританії, Німеччини, Бельгії, Франції 

найточніше відтворювали природу арбітражу як альтернативного способу 

вирішення комерційних спорів, в основі якого лежить договір і який виключає 

юрисдикцію державних судів щодо розгляду конкретної справи. 

Проаналізований зарубіжний досвід правового регулювання діяльності 

МКА  дає змогу зробити висновок, що їх діяльність базується на прийнятому 

міжнародному законодавстві. Особливе місце серед світових арбітражних 

інституцій посідає Лондонський Комерційний Міжнародний Арбітражний Суд. 

Найпопулярнішим на сьогодні є Бельгійський міжнародний арбітраж, в якому 

введена спрощена примусова процедура для іноземних арбітражних рішень. 
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Дактилоскопія, будучи розділом трасології, що вивчає властивості і 

будову папілярних візерунків з метою використання їх відбитків для 

ототожнення особи та розкриття злочинів, яка широко застосовується при 

проведенні судових експертиз, потребує розробки та законодавчого закріплення 

механізму перевірки наявності необхідного для проведення якісного 

експертного дослідження рівня особистісних якостей у працюючих чи 

майбутніх судових експертів. 

З початку незалежності України почали активно втілюватись соціальні, 

політичні та економічні зміни, які в загальному мали позитивну динаміку, що 

проявлялось в соціальних, економічних відносинах, демократизації політичного 

життя. Проте, у цього процесу була і зворотна сторона, одним із найбільш 

негативних проявів якої було якісне та кількісне зростання злочинності.  

Змінився характер злочинної діяльності, в якій почали домінувати такі 

риси, як організованість, професіоналізм, економічна спрямованість, якісна 

технічна оснащеність та інші. 

Обов'язковим елементом більшості злочинів є приховування (знищення) 

інформації щодо суб'єкта злочину, а часто і щодо об'єкта злочину, що в значній 

мірі ускладнює процес ідентифікації осіб та, як наслідок, розслідування 

злочинів. 

Як відмічає М.К. Камінський, “злочин, взятий у криміналістичному плані, 

виступає не тільки, як юридичний факт, а й як предметна діяльність людини” 

[1, c.3]. 

На сьогодні, широкому загалу стали доступнішими технічні можливості 

для виготовлення документів, які підтверджують особу та ряд інших наукових 

надбань, правовий захист секретності яких, на сьогодні, не встигає за розвитком 

науки та технологій. 

У зв'язку з цим, як ніколи зростає цінність точних методів ідентифікації 

особи, наприклад таких, як дактилоскопічна ідентифікація. 

Сучасна юридична деонтологія тісно пов'язана з прогресом юридичної 

науки в цілому, популяризацією її досягнень за допомогою преси, радіо, 
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телебачення, зростанням культурного і освітнього рівня населення країни. Все 

це неминуче вносить нові поняття в загальну юридичну деонтологію, перед 

якою, поряд із загальними положеннями, що стосуються професійної етики 

юриста, виникають завдання, пов'язані зі специфікою тієї чи іншої юридичної 

справи. Саме тому кожна юридична професія, крім загальних вимог, пред'являє 

юристу практику - слідчому, прокурору, судді, нотаріуса, арбітру та іншим - 

специфічні вимоги. Підвищення якості праці юриста неможливе без врахування 

індивідуальних особливостей його особистості та відповідності особистісних 

якостей об'єктивним вимогам даної професії. [2, c.152] 

На сьогоднішній день, діяльність працівника на посаді судового експерта 

регламентується рядом нормативних документів різного рівня юридичної сили і 

по своїй суті зводиться до переліку прав та обов'язків, заборон та дозволів. 

Такий імперативний підхід до діяльності органів та посадових осіб, які беруть 

участь у встановленні істини, шляхом проведення досліджень, пояснюється 

безумовною важливістю результатів останніх. 

Дактилоскопія - спосіб пізнання (ідентифікації) людини за слідами 

пальців рук (в тому числі долонь рук), заснований на неповторності малюнка 

шкіри. Широко застосовується в криміналістиці. Заснована на ідеях англійця 

Вільяма Гершеля, який висунув в 1877 році гіпотезу про незмінність 

папілярного малюнка долонних поверхонь шкіри людини.[3, c.38-41] 

Закон України “Про судову експертизу”, Кримінальний процесуальний 

Кодекс України, Накази МВС України та ряд інших нормативно-правових актів 

встановлюють критерії придатності людини для зайняття посади судового 

експерта, встановлюють процедуру атестації (підтвердження допуску), 

затверджують методики, інструкції, проте, жоден з чинних нормативно-

правових актів не враховує ряд характеристик індивіда, які є професійно-

необхідними в процесі експертної діяльності, тим більше, не встановлює 

механізму перевірки їх наявності. 

При проведенні експертних досліджень є важливим вміння особи 

користуватись загальними (категорії та закони діалектичної логіки, формально-
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логічні методи пізнання (аналіз, синтез, узагальнення, індукція та дедукція, 

гіпотеза), аналогія), загальнонауковими (спостереження, вимірювання, опис, 

експеримент, порівнювання, моделювання, реконструкція) та спеціальними 

(візуальні, морфологічні, мікроскопічні, фотографічні, фізичні, хімічні, 

біологічні, математичні) методами дослідження, що підтверджується наказом 

МВС України №591 від 17.07.2017 року “Про затвердження Інструкції з 

організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах 

Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України”. 

Відсутність законодавчо-регламентованого механізму перевірки 

наявності у майбутнього експерта хоча б належного рівня логічного мислення 

вже може стати наслідком експертної помилки і неправильного експертного 

висновку. 

Причини експертних помилок можуть бути двоякого походження: 

об'єктивні, тобто які не залежать від експерта як суб'єкта експертного 

дослідження, і суб'єктивних, які містяться в способі мислення і/або діях 

експерта. Такий поділ причин експертних помилок носить умовний, 

методичний характер, бо, як правильно зазначається в літературі, "суб'єктивні 

помилки самі мають об'єктивне підґрунтя". Але з цієї, правильної в основі, тези 

часом робиться неправильний висновок про те, що "походження експертних 

помилок може бути обумовлено двома факторами: 1) об'єктивними умовами, 

які ускладнюють сам процес експертного дослідження і формулювання 

висновку, що створює реальну можливість експертної помилки, і 2) 

суб'єктивними причинами, які перетворюють можливість експертної помилки в 

реальність". 

Ця позиція фактично виключає існування об'єктивних причин експертних 

помилок, бо передбачає, що об'єктивно існує лише можливість помилки, а 

причина її полягає у мисленні або діях суб'єкта дослідження.  

Експертна ж практика свідчить про те, що об'єктивна можливість 

помилки може стати дійсністю і з причини, яка не залежить від експерта, тобто 

об'єктивних. 
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Через те, що дати вичерпний перелік причин експертних помилок 

неможливо, обмежусь зазначенням лише найбільш розповсюджених або 

типових. 

1. Об'єктивні причини експертних помилок: 

• відсутність розробленої методики експертного дослідження щодо 

даного роду, виду об'єктів; 

• недосконалість використовуваної експертної методики; 

• застосування помилково рекомендованих методів; 

• відсутність повних даних, які характеризують ідентифікаційну або 

діагностичну цінність ознак, стійкість їх відображень в слідах; 

• використання приладів та інструментів, несправних або які не мають 

достатньої роздільної здатності; 

• використання неадекватних математичних моделей і комп'ютерних 

програм. 

2. Суб'єктивні причини експертних помилок: 

• професійна некомпетентність експерта, що виявляється, крім іншого, в 

його спробах вирішити питання, які відносяться до тієї області спеціальних 

знань, якими він професійно не володіє; 

• професійні деформації особистості експерта, поверховість проведеного 

дослідження, зневага до методичних рекомендацій тощо; 

• дефекти органів відчуттів експерта і його неординарні психічні стани 

(стрес, конфлікт в колективі, втома і т. п.); 

• характерологічні риси особистості експерта, невпевненість або, навпаки, 

перебільшена самовпевненість в своїх знаннях, досвіді, уміннях, підвищена 

метушливість, недовірливість, конформізм та ін.; 

• вплив матеріалів справи, в тому числі висновок попередньої експертизи 

або авторитету експерта, що її виконував, поведінки слідчого, керівника 

експертної установи; 
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• прагнення проявити експертну ініціативу без достатніх для того підстав, 

затвердити свій пріоритет в застосуванні нетривіальних методів, відзначитись 

новизною і зухвалістю рішення, оригінальністю суджень і висновків; 

• логічні дефекти умовиводів експерта; 

• дефекти в організації та плануванні експертного дослідження. 

Причина помилкового висновку експерта не завжди лежить в області 

допущених ним помилок. Експертне дослідження може бути проведене 

бездоганно і зроблені висновки повністю відповідати отриманим результатами, 

але якщо вихідні для експертизи дані були помилковими або 

фальсифікованими, або досліджувані об'єкти не мали відношення до справи, 

висновок – у розумінні встановлення істини у справі - виявиться помилковим. 

Тоді не може бути мови про експертну помилку, бо це або помилкові дії органу, 

який призначив експертизу, або його навмисні неправильні дії. 

Справедливості заради відзначимо, що межі області компетентності 

експерта бувають досить розмиті, так що експерт може не усвідомлювати, що 

виходить за них. (див. Белкин А.Р. Теория доказывания) 

Дещо по-іншому підійшов до проблеми експертних помилок і упущень 

А.Р. Бєлкін, розглянувши їх причини з позицій теорії штучного інтелекту і 

когнітивної психології, він виділив дві великі групи властивостей, притаманних 

експерту, які можуть спричинити експертні помилки. До першої групи 

властивостей ним були віднесені характеристики, властиві людській природі 

експерта взагалі, до другої - характеристики реального, "неідеального" 

експерта. У підсумку перша група властивостей породжує в основному 

помилки об'єктивного характеру, друга – суб’єктивного.[4, c.253-269] 

Відзначимо, однак, що поняття "експерт" при цьому трактується А.Р. Бєлкіним 

дуже широко, набагато ширше, ніж це потрібно для наших цілей; крім того, 

з’ясування відмінності між помилками та упущеннями не входило в його плани. 

Висновки 

Зважаючи на викладений вище невідворотній зв'язок права, науки та 

особистісних властивостей людини, можна прийти до висновку, що врахування 

особливостей індивідуальності при вирішенні питання про придатність 
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кандидата (працюючого) на зайняття посади судового експерта має бути 

закріплене на рівні Закону, що дозволить значно підвищити якість експертних 

досліджень та кадрів. 

Дактилоскопія, будучи розділом трасології, яка вивчає властивості і 

будову папілярних візерунків з метою використання їх відбитків для 

ототожнення особи та розкриття злочинів і яка широко застосовується при 

проведенні судових експертиз, потребує розробки та законодавчого закріплення 

механізму перевірки наявності необхідного для проведення якісного 

експертного дослідження рівня особистісних якостей у працюючих чи 

майбутніх судових експертів. 
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На сьогодні протидія злочинності – це одна із основних внутрішніх 

проблем кожної держави. На національному рівні розробляються різноманітні 

заходи впливу на це негативне соціальне явище – організаційні, економічні, 

соціальні, правові. Саме серед правових заходів важливу роль у сфері протидії 

злочинності відіграють кримінально-правові заходи, зокрема заходи безпеки, у 

систему яких необхідно включати й так звані педагогічно-лікувальні заходи. 

Під педагогічно-лікувальними заходами слід розуміти різновид 

кримінально-правових заходів безпеки, що застосовуються до особи, яка 

вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК України, у стані обмеженої вікової 

осудності з метою її психо-педагогічної та фізіологічної корекції. 

З вище наведеного визначення досліджуваних заходів випливає, що 

суб’єктами, до яких вони можуть бути застосовані, є особи, що перебувають у 

стані обмеженої вікової осудності. А це фактично «хворі» особи, у яких хоча 

психічне захворювання чи хвороба, що становить небезпеку для здоров’я інших 

осіб, відсутні, однак вони потребують психо-педагогічної та фізіологічної 

корекції. Це пояснюється тим, що їхня кримінальна активність обумовлюється 

насамперед специфічними особливостями своєї психіки в аспектах емоційного, 

інтелектуального та соціального характеру (підвищеною емоційністю, 

нестійкістю характеру, відсутністю остаточно сформованих вольових якостей, 

інтенсивним інтелектуальним розвитком тощо) та їхнім неналежним 

фізіологічним розвитком, що в результаті породжує у таких осіб можливість 

переходу до орієнтації на власну систему моральних принципів і вибору 

«своєї» поведінки. А як відомо, тільки психічне як сфера діяльності людського 

мозку, яка не тільки пронизує зовнішній вимір діянь людини, спрямовуючи і 

керуючи нею на всіх етапах, але й передує їй [1, с. 130], та фізіологічне у 

сукупності свідчать про нормальний чи ненормальний розвиток відповідних 

осіб як особистостей. 

Зокрема, з приводу дослідження заходів, які доцільно застосовувати до 

осіб, що вчинили суспільно небезпечне діяння у стані обмеженої осудності, 
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учені, які розробляли цю проблему, по-різному трактують свої ідеї. Так, 

Л. А. Андреєва та А. П. Чугаєв зазначають, що не слід притягувати осіб, у яких 

психічний розвиток відстає від фізіологічного, до кримінальної 

відповідальності на тій підставі, що в їхніх діяннях немає вини, а отже, і складу 

злочину [2, с. 143; 3, с. 56]. При цьому, як зазначають фахівці, затримка 

психічного розвитку особи можлива внаслідок органічних уражень кори 

головного мозку чи соціальною або педагогічною занедбаністю, а фізіологічний 

її розвиток залежить від індивідуальних особливостей організму [4, с. 28].  

Практично аналогічної точки зору дотримуються й Н. С. Лейкіна, 

В. М. Бурдін, В. С. Орлов, Н. А. Орловська, Л. М. Палюх та ін., які вважають, 

що, коли затримка у розвитку неповнолітнього є настільки значною, що 

позбавляє особу здатності усвідомлювати свою поведінку або керувати нею, то 

в такому разі доцільно говорити про недоумство або хворобливий стан психіки 

і розглядати його як неосудність; в інших випадках це повинно бути враховано 

як обставина, що пом’якшує відповідальність [5, с. 45, 46; 6, с. 64; 7, с. 15, 16; 8, 

с. 3, 14; 9, с. 207]. 

У зв’язку з викладеними проблемними аспектами питання кримінальної 

відповідальності осіб, чий психофізіологічний розвиток не відповідає належним 

«нормативам», Т. О. Гончар пропонує передбачити у чинному Кримінально-

виконавчому кодексі України спеціальні виховні колонії (установи) для 

обмежено осудних неповнолітніх з обов’язковою наявністю у них педагогів-

реабілітологів та інших фахівців [10, с. 5, 16]. 

Л. М. Палюх вважає за доцільне ввести у КК України положення про 

обмежену вікову осудність, що надасть суду змогу звільняти відповідну особу 

від кримінальної відповідальності, зокрема із застосуванням до неї примусових 

заходів виховного характеру. У зв’язку із цим, на думку автора, доцільно було б 

розширити перелік примусових заходів виховного характеру, який визначено у 

кримінальному законі, і доповнити його заходами, що за сутністю є психолого-

педагогічними, які застосовувалися б до неповнолітніх із відставанням у 

психічному розвитку, що не пов’язане з психічним розладом [9, с. 207, 208]. 
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Дещо іншою є позиція О. О. Ямкової, яка, навпаки, зазначає, що коли 

через відставання у розвитку неповнолітній не розуміє значення своїх дій, то до 

нього не можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру навіть 

у вигляді соціального захисту [11, с. 90]. 

З. Я. Астеміров, пропонуючи ввести у кримінальне законодавство 

інститут обмеженої вікової осудності, зауважує про те, що обмежена осудність, 

яка зумовлена наявністю відставання неповнолітнього у психічному розвитку і 

є проміжним ступенем між нормальним психічним станом і станом психічної 

хвороби, не виключаючи кримінальної відповідальності, має обов’язково 

пом’якшувати покарання і в необхідних випадках потребує застосування 

примусових заходів виховного характеру (окремо чи паралельно із заходами 

покаранням) [12, с. 38]. 

Незважаючи на те, що кожна представлена ідея має право на існування, з 

позиціями таких учених повною мірою погодитися все ж таки складно, 

оскільки, по-перше, примусові заходи медичного характеру, відповідно до 

чинного законодавства України [13, ст. 93; 14, ст. 14], застосувати до таких осіб 

суд не має права через відсутність у них психічного захворювання. 

По-друге, неможливо застосувати до таких осіб й примусові заходи 

виховного характеру, оскільки суд має право застосувати такі заходи тільки до 

тих осіб, які вчинили злочин, але за наявності законних підстав останні 

звільнені від кримінальної відповідальності чи покарання. У такому випадку 

суб’єкти, до яких повинні застосовуватися відповідні заходи, є специфічними у 

світосприйнятті. Тому з урахуванням усього вище викладеного та вікових і 

психічних особливостей неповнолітніх злочинців, у розвитку яких важливу 

роль виконують такі об’єктивні фактори, як недоліки виховної роботи сім’ї, 

школи, слушною є думка Н. С. Манової та Н. І. Фелінської про необхідність 

створення спеціальних установ для психічно незрілих (інфантильних) 

неповнолітніх і психоневротиків з груп так званих межових станів, які 

потребують спеціального режиму, за якого перевиховання поєднувалося би з 

деякими лікувальними заходами [15, с. 16; 16, с. 118]. Виокремлені заходи слід 
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називати саме педагогічно-лікувальними, адже їх реалізація здійснюється 

шляхом комплексного професійного впливу спеціалістів (педагогів та медиків) 

на відповідних осіб та спрямована на їх психо-педагогічну та фізіологічну 

корекцію. 

Таким чином, педагогічно-лікувальні заходи як різновид кримінально-

правових заходів безпеки забезпечують застосування до осіб, які вчинили 

суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

Особливою частиною КК України, у стані обмеженої вікової осудності,  

педагогічних заходів у частині їх перевиховання та відповідних лікувальних 

заходів у частині здійснення комплексного професійного впливу спеціалістів з 

метою забезпечення повної психо-педагогічної та фізіологічної корекції таких 

осіб. 
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УДК 343         Юридичні науки 

ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО 

ОБЛІКУ УКРАЇНИ 

Юзик В. П., 

завідувач сектору дактилоскопічних видів досліджень та обліків відділу 

криміналістичних видів досліджень Рівненського Науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України  

Засоби комп’ютеризації та автоматизації з’явилися в практиці експертних 

лабораторій наприкінці минулого століття і серйозно перетворили працю 

експерта звільнивши його від рутинної роботи, насамперед обробка кількісних 

показник приладів у ході вимірювання властивостей і ознак об’єктів. 

Комп’ютерна техніка дозволила формувати індивідуальні і галузеві банки 

даних, довідкової інформації методик дослідження стосовно конкретного виду 

об’єкта; нарешті, розробка програмних засобів дала змогу перейти до 

автоматичного формування висновку експерта в процесі дослідження. Нові 

програми дозволяють обчислювати великі масиви інформації, оцінювати 

випадкові погрішності і представляти експерту інформації для прийняття 

оціночних рішень. В той же час, дактилоскопічні обліки, безсумнівно, 

залишаються найбільш точним та інформативним джерелом розкриття 

конкретних злочинів експертно-криміналістичною службою.  

На сьогоднішній день всі криміналісти розуміють, що єдиним шляхом 

подолання цієї проблеми є впровадження в роботу АДІС. Якщо говорити 

простою мовою, то АДІС – це автоматична картотека, оснащена засобами, які 

дозволяють шукати інформацію не по обліковим даним, а саме по 

дактилоскопічним відзнакам. Але за цим простим визначенням криється дуже 

багато підводних каменів. Поряд з тим, при впровадженні в ОВС автоматичних 
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дактилоскопічних інформаційних систем виникли труднощі, так як сліди і 

відбитки пальців рук дуже важкі для машинної обробки: у них немає стійкості 

ознак ні за найменуванням, ні за розмірами, ні по топографічних і 

геометричним параметрам. Спочатку цей процес був неорганізований, 

хаотичний; багато підрозділів органів внутрішніх справ на свій страх і ризик 

набували неопробовані дактилоскопічні системи, несучи непотрібні при цьому 

матеріальні і трудові витрати. Цей період показав, що імпортні дактилоскопічні 

системи занадто дорогі, деякі з них (наприклад, «Дермалог») дуже вимогливі до 

якості слідів і відбитків пальців рук. Багато вітчизняних АДІС виявилися 

недопрацьованими і на практиці приносили мало користі. Лише з початку 90-х 

рр. процес почав набувати перші ознаки організованості: у 1992-1993 рр було 

вперше проведено конкурсне тестування понад десятка АДІС. [1, c.2] 

Після дослідної експлуатації систем було проведено їх кінцеве 

тестування, результати якого підтвердили висновок науково-технічної ради. 

Однією з перших проблем, що виникають в ході впровадження АДІС, 

виявляється недолік дактилокарт для введення в пам’ять ЕОМ. Основна 

частина обласної бази даних в АДІС – дактилокарти, що надійшли зі слідчих 

ізоляторів, на осіб, які перебувають під слідством або раніше судимих. 

Важливою проблемою є – низька якість дактилоскопіювання. Відбитки 

пальців рук на дактилокарту «забиті» друкарською фарбою або, навпаки, не 

пропечатані. Часто вони переплутані по розташуванню на дактилокарті, 

накладаються один на інший, виконані зі зрушенням в процесі прокатки пальця. 

Папір, на якій проводиться дактилоскопіювання, пухкий, волокнистий, не чисто 

білого кольору. Анкетні дані дактилоскопіюючої особи виконані недбало, 

неповно. Такі важливі для пошуку та постановки на облік установчі дані , як 

прізвище, ім’я, по батькові і рік народження, читаються неоднозначно. Тільки 

близько 10-30% дактилокарт , що надходять з МВС, задовольняють вимогам, 

що пред’являються до якості дактилоскопівання підозрюваних осіб. Наступна 

проблема – не відпрацювання слідів рук вилучених з місць злочинів з 

відбитками потерпілих, матеріально відповідальних та інших осіб, сліди яких 
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могли бути залишені без зв’язку з злочином.  Бази  в значній мірі «засмічені» 

подібними слідами. 

Багато оперативних працівників не володіють інформацією про наявність 

слідів злочинця по конкретних нерозкритих злочинах і з цієї причини не 

використовують їх при відпрацюванні підозрюваних. Замість цього подають до 

експертних підрозділів масу дактилокарт (в основному – раніше судимих) для 

перевірки по всій слідотеці «про всяк випадок», що, як правило, не дає 

результату і завантажує експертів марною роботою. 

Не проводиться перевірка за дактилообліком на предмет встановлення 

причетності до раніше скоєних злочинів осіб, що залучаються за скоєння 

корисливих злочинів: осіб, які перебували в розшуку; трупів, в тому числі 

некримінального характеру; осіб, які проходять у справах оперативного обліку 

та адміністративного нагляду і т. д. 

Неабиякою мірою відлучення оперативних працівників від формування 

дактилообліків відбувалося через невизначеність у вирішенні питання про 

місце дактилообліків. У всі часи дактилоскопічний облік злочинного елементу 

в низових підрозділах був привілеєм оперативних апаратів. І це правильно, 

тому що тільки вони можуть визначити контингент осіб, які підлягають 

постановці на даний вид оперативного обліку, забезпечити своєчасну 

постановку і зняття з нього. 

Багато з перерахованих проблем можуть бути зняті прийняттям єдиного 

нормативного документа, що регламентує порядок формування та 

використання дактилоскопічних обліків і оперативно-розшукової, слідчої та 

архівної роботи. Вже сам факт його видання послужить потужним імпульсом 

до наведення порядку в цій важливій справі. 

Керівництво МВС, де розпочато впровадження АДІС, зіткнулося з 

необхідністю оперативного і якісного вирішення всіх цих проблем, які існували 

і раніше, але вирішення яких, незважаючи на їх важливість, не входило в ряд 

першочергових завдань. Впровадження АДІС, значне підвищення можливостей 

дактилоскопічних обліків у розкритті злочинів, а також більші грошові витрати, 
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необхідні для реалізації цих можливостей, вимагають зміни підходів до 

організації ведення дактилоскопічних обліків. 

Ефект від впровадження АДІС буде в тому, що, завдяки автоматизації 

дактилоскопічних обліків, будуть розкриватися саме ті злочини, перспективи 

розкриття яких оперативним шляхом були мінімальними [2]. 

Найбільш оптимальним варіантом організації АДІС є наступний – 

структура єдиної обласної дактилоскопічної системи складається з центральної 

станції і пов’язаних з нею користувальницьких станцій, встановлених у МВС. 

Обидві бази даних (база даних дактилокарт і база даних слідів з місць злочинів) 

зберігаються й обробляються на центральній станції, програмно-технічні 

можливості якої дозволяють працювати з великими обсягами інформації. 

Поповнення баз даних і запити на проведення пошуків по всій регіональній базі 

даних або з якої-небудь її частини виробляються безпосередньо з МВС.  

 Дворівнева організація автоматизованої дактилоскопічної системи з 

єдиною загальнообласною базою даних дозволяє отримати наступні переваги 

перед розрізнено, автономно діючими дактилоскопічними системами в МВС: 

 Забезпечується найбільша ефективність використання 

дактилоскопічних обліків, у розкритті злочинів, особливо міжрегіональних. 

 Постійний технічний й організаційний зв’язок підрозділів АДІС в МВС 

з центральною АДІС, а через неї і один з одним, дозволить забезпечити 

вироблення та підтримання загальних підходів в тій частині роботи з обробки 

дактилоскопічної інформації, яка виконується співробітниками груп АДІС. Від 

цього неабиякою мірою залежить чіткість і якість роботи єдиних 

дактилоскопічних обліків. 

Всі системи АДІС є дуже коштовними. Наприклад, поліції Німеччини 

придбання системи «Моrfо» для 16 федеральних земель та центральної бази 

обійшлось майже у 100 млн. євро, а щомісячне обслуговування її становить 15 

тис. євро [3, c.15]. Питання автоматизації процесу перевірки за 

дактилообліками в Україні поки що розв’язується стихійно. Обласні експертні 
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підрозділи забезпечують себе різноманітними автоматизованими 

дактилоскопічними ідентифікаційними системами самостійно залежно від 

маркетингу та коштів, які вони мають. Ось чому сьогодні в державі 

експлуатується п’ять різних систем: «Сонда» та «DЕХ» – російського 

походження, «Дакто-2000» – білоруського, «Dermolog» – німецького та «Моnа 

Lizа» – американо-угорського. У 2000-х роках за їх допомогою отримано 10% 

позитивних ідентифікацій від загальної кількості. Усі зазначені системи 

відрізняються одна від одної як операційною системою так і системою 

керування базою даних, а також алгоритмами побудови цифрових образів 

зображення для зберігання в базі даних та пошуку. Для створення таких систем 

використовують різні програмні засоби розробки інтерфейсу. Такий стан справ 

не дозволяє створити однотипну розподілену систему обробки 

дактилоскопічної ідентифікації, унеможливлює взаємодію між регіонами, не 

дозволяє здійснювати централізоване управління системою. Система АДІС, яку 

слід створити, повинна охоплювати всі дактилоскопічні обліки ОВС України (а 

не близько 6,5 млн. дактилокарт, інакше навіщо її взагалі створювати), і тому 

вже за своїм значенням вона має бути національною. Є підстави вимагати 

використання при її створенні сертифікаційних ліцензійно чистих програмно-

технічних засобів і проектних рішень, які повинні бути документально 

підтверджені, причому прикладні програми також мають бути локалізовані. До 

того ж проект створення національної АДІС повинен розроблятися відповідно 

до вимог постанов Кабінету Міністрів України і бути узгодженим із 

Національним агентством по інформації при Президенті України, а відбір та 

придбання засобів обчислювальної техніки, оргтехніки, телекомунікаційного 

обладнання тощо, необхідних для функціонування системи, має визначатись на 

тендерній основі [4, c.5]. Отож, стає зрозумілим, що побудова національної 

АДІС не можлива без створення відповідної інфраструктури, яка сьогодні 

практично відсутня [5, c.30-39]. Йдеться, насамперед, про впровадження 

однотипного програмного забезпечення та сучасних високоякісних 

телекомунікаційних мереж, кадрове забезпечення щодо експлуатації АДІС та їх 
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супроводження, створення нової чіткої системи формування дактиломасивів і, 

нарешті, дотримання суворої виконавчої дисципліни. Україна, на жаль, досі не 

має власної АДІС [6, c.94-95]. Використання закордонних систем створює 

низку труднощів щодо їх експлуатації та подальшого розвитку, вводить у 

залежність від виробника. Крім того, по-перше, це суперечить економічній 

політиці держави, спрямованій на підтримку вітчизняного виробника, і 

потребує додаткових фінансових витрат при технічному супроводженні та 

оновленні версій програмного забезпечення, суттєвих доробок через постійно 

зростаючі вимоги до якості та надійності системи. По-друге, однією з головних 

цілей державної політики в науковій та науково-технічній діяльності є 

зміцнення національної безпеки. Враховуючи всі наявні об’єктивні причини, 

стає очевидним, що проблема створення власного національного аналога 

автоматизованої дактилоскопічної ідентифікаційної системи є нагальною. 

Впровадження АДІС передбачає використання високоякісних 

телекомунікаційних мереж, які здатні здійснювати обмін дактилоскопічною 

інформацією в значних обсягах між віддаленими станціями.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЧОСТІ 

Яценко Д. А. 

слухача 6 курсу факультету заочного, контрактного навчання та підвищення 

кваліфікації працівників Академії державної пенітенціарної служби 

м. Чернігів, Україна 

Правове регулювання суспільних відносин здійснюється українською 

державою в різних формах, серед яких за значенням виділяються процеси 

регулювання за допомогою встановлення певних правил колективної поведінки 

(правотворчість), за допомогою своєчасної та належної реалізації встановлених 

правил поведінки (правозастосування) і за допомогою організаційно-

матеріального забезпечення дії і охорони встановлених правил поведінки 

(правоохоронна). Разом з тим, правотворча діяльність, за своїм змістом і 

значенням передує як правозастосуванню, так і правоохоронній діяльності. А 
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це означає, що реальне регулювання державою взаємовідносин людей у 

суспільстві починається саме і виключно з початку процедур правотворчості. 

Дана тема актуальна, оскільки правотворчість є основою створення 

системи законодавства, виступають механізмом регулювання суспільних 

відносин, тому їх вивчення є актуальним на будь-якому етапі розвитку держави 

і права. 

Правотворчість (англ. legislation) - правова форма діяльності держави і 

громадянського суспільства по встановленню, зміні і скасуванню правових 

норм, зовні виражених у джерелах (формах) права: нормативно-правових актах, 

правових прецедентах, правових звичаях, нормативно-правових договорах та 

ін.; полягає в їх підготовці, ухваленні, опублікуванні і систематизації.  

Отже, правотворчість характеризується такими ознаками: є переважно 

діяльністю держави; має організаційну спрямованість; відображується в 

утворенні нормативно-правових актів, що містять нові норми права чи 

скасовують, змінюють існуючі; детально регламентується правовими нормами. 

В основі правотворчої діяльності лежать певні принципи, серед яких виділяють: 

верховенства права, законність, демократизм, гуманізм, професіоналізм, 

науковість, системність та інші. Вищевказані принципи в повній мірі 

відображають характер і природу правотворчості. 

За своєю суттю правотворчість - це оформлена в закон воля держави. Головне 

призначення правотворчості - вироблення і прийняття нових правових норм. 

Звідси виділяють основні функції правотворчості: вироблення і прийняття нових 

нормативно-правових актів, юридичних норм; зміна чи доповнення чинних норм 

права; відміна недіючих (застарілих) актів; систематизація чи впорядкування 

чинного нормативно-правового матеріалу. Залежно від суб'єктів правотворчості 

виділяють такі її види: державних органів; громадськім організацій; трудових 

колективів.  

Правоутворення як процес виникнення і становлення права складається з 

трьох етапів: 1) формування нових суспільних відносин та їх самоврегулювання 

на основі існуючих соціальних норм і правосвідомості учасників цих відносин. 2) 
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узагальнення державою існуючої практики самоврегулювання вказаних відносин, 

їх коригування і доповнення або формулювання нових правил поведінки та їх 

відображення у нормативно-правових актах. 3) втілення закріплених у 

нормативно-правових актах, а тому вже більш упорядкованих, стабільних і 

захищених державою правил поведінки в конкретні суспільні відносини.  

Правотворчість здійснюється на основі таких принципів: демократизму 

(характеризується участю громадян у правотворчому процесі), законності 

(правотворча діяльність повинна здійснюватись у відповідності до Конституції і 

чинних законів держави, дотримання встановленого порядку підготовки, 

прийняття і опублікування нормативно-правових актів), гуманізму (основна 

спрямованість правотворчості - на забезпечення і захист прав і свобод особи), 

професіоналізму (участь у правотворчій діяльності професійно підготовлених, 

компетентних кваліфікованих спеціалістів), гласності (передбачає відкритість 

правотворчості для широкої громадськості).  

Правотворчий процес — система взаємозалежних процедур (стадій) при 

ухваленні, зміні як законів, так і підзаконних актів. Стадії правотворчого процесу, 

у свою чергу, можуть бути розбиті на ряд етапів. Кожний вид нормативно-

правових актів пов'язаний із компетенцією державних органів певного рівня, а 

тому підготовка, розгляд і ухвалення кожного виду актів в ієрархії актів мають 

специфічні ознаки. Ступінь складності правотворчого процесу визначається тим, 

які нормативно-правові акти ухвалюються - закони Верховної Ради, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів, рішення органів місцевого 

самоврядування та ін. 

Основні стадії правотворчості: 1) Підготовка проекту нормативно-правового 

акту; 2) Прийняття нормативно-правового акту; 3) Оприлюднення нормативно-

правового акту. Основні моменти стадії підготовки проекту нормативно-

правового акту: а) ухвалення рішення про підготовку проекту; б) підготовка 

проекту; в) обговорення проекту; г) узгодження проекту; д) доробка проекту.  

Для вдосконалення законодавчої діяльності необхідно змінити існуючу 

практику законотворчості на стадії підготовки проекту закону. Тут уявляється 



 
 

109 

 

можливим розробка проекту групою вчених-фахівців, яка замінила б відомчий 

порядок підготовки законопроектів. Доцільно виносити важливі законопроекти на 

всенародне обговорення, попередньо розробивши механізм підведення підсумків 

обговорення і їх врахування в законопроекті. Вдосконалення правотворчої 

діяльності полягає в забезпеченні чіткості здійснення всіх стадій правотворчого 

процесу його учасниками. 
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