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УДК 159.96                                                                                Філософські науки 

 

САНОГЕННЕ МИСЛЕННЯ ЯК СПОСІБ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Казмірук М.І., 

студентка факультету  

політико-інформаційного менеджменту  

Національний університет  

«Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

В дослідженнях сучасних психологів А.Бека, Наполеона Хілла, лікаря 

Максуелла Мольца вказується на тісний зв’язок позитивного мислення і 

здоров’я людини, підкреслюється вплив емоцій на самопочуття. 

Саногенне мислення (у дослівному перекладі – «мислення, яке породжує 

здоров’я») має здатність зменшувати внутрішню напруженість, тривожність. 

Воно дозволяє контролювати емоції, потреби й бажання, запобігає 

захворюванням і труднощам у спілкуванні, дарує успіх. Патогенне мислення, 

навпаки, призводить до хвороб та невдач. 

Позитивне мислення можна розглядати як : 

– мислення, спрямоване на формування стійкого здоров’я; 

– умову для успішної творчої діяльності, відчуття душевного комфорту; 

– здатність бачити в людях найкращі риси, в будь – якій ситуації – 

позитивні сторони, в житті – прекрасне. 

Щоб краще зрозуміти суть саногенного мислення варто спочатку 

проаналізувати та розглянути суть патогенного мислення.  

Ю.М. Орлов вирізняє декілька рис патогенного мислення. 

1) повна свобода уяви, мрійливість і відрив від реальності, внаслідок чого 

мимовільність уяви переноситься на негативні образи, які сприяють 

виникненню мимовільних емоційних та інструментальних реакцій. 

2) повна відсутність рефлексії, тобто здатності сприймати свій стан об’єк-

тивно, аналізувати його, виявляти фактори впливу і причинно-наслідкові зв’язки. 
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3) повна зануреність у ситуацію, повне злиття «Я» з образами, що 

продукуються у свідомості. 

4) тенденція пестити у собі та зберігати певні негативні утворення 

(образу, ревнощі, страх, сором), повна відсутність потягу до звільнення від цих 

переживань, нерозуміння того, що саме ця тенденція поступово призводить до 

формування патології. 

5) дуже важливою особливістю патогенного мислення є неусвідомленість 

тих розумових операцій, які породжують емоції, коли людина не може ні 

розуміти, ні контролювати автоматизовані дії свого розуму[4]. 

Для саногенного мислення характерно вміння концентрувати увагу; 

зосереджуватися на предметах роздумів; вміння переривати неприємні спогади 

після того, як з них був взятий досвід, здатність розглядати свої вчинки і свій 

досвід ніби збоку (рефлексія); усвідомлення розумових дій, які породжують 

емоції, угасання емоційної яскравості образів минулих подій завдяки роздумам 

про них у стані розслаблення, внутрішнього спокою; концентрація на тому, що 

відбувається зараз; поведінка людини визначається нею самою, виходячи з 

аналізу реальної ситуації і своїх справжніх почуттів; здатність встановлювати з 

людьми близькі довірливі відносини . 

Саногенне мислення є одним з ефективних засобів професійної само-

реалізації, яка включає в себе свідомий аналіз та свідому рефлексію власних 

емоцій, емоціогенних (стресогенних) факторів і високому ступені власної 

відповідальності за результати виконуваної діяльності. 

Професійна самореалізація – це процес, що охоплює весь трудовий шлях 

особистості: від виникнення професійних намірів до виходу із трудової 

діяльності. 

Професійна реалізація особистості на її життєвому шляху передбачає такі 

основні етапи: професійне самовизначення, професійне становлення в обраній 

сфері діяльності, фахове зростання і розвиток компетенції[1]. 

Людина не може повноцінно самореалізуватися, якщо сама не навчиться 

керувати станом своєї душі, своїми емоціями, переживаннями та думками. 
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Звичайно, це значно важче, ніж купити ліки, оскільки потребує суттєвих 

вольових зусиль, але й результат при цьому досягається значно більший. 

Саме тому, саногенне мислення є одним з ефективних засобів профе-

сійної самореалізації, який базується на свідомому аналізі та переживанні, 

свідомій рефлексії власних емоцій та емоціогенних (стресогенних) факторів та 

високому ступені власної відповідальності за результати виконуваної 

діяльності. 

Саногенним називають мислення, яке зменшує внутрішній конфлікт, 

напруженість, дозволяє позбутися негативних наслідків емоційного стресу, 

сприяє саморегуляції й усвідомленню людиною різних емоцій, потреб і бажань, 

а також відповідно запобігає захворюваності. 

Навчальна діяльність студентів в університеті має бути спрямована на 

отримання внутрішнього результату, на досягнення теоретичного рівня 

розвитку мислення, в тому числі і саногенного мислення, тобто спрямована на 

зміну самого себе як суб’єкта учіння. 

Оскільки найважливішим завданням розвитку юнацького віку є 

становлення самосвідомості і стійкого образу своєї особистості, свого «Я», то 

навчання саногенному мисленню забезпечить здорове формування особистості 

студента. Саногенне мислення на етапі юності відіграє вагому роль під час 

навчальної діяльності студента. Оскільки в процесі навчання студент 

стикається з перешкодами на шляху досягнення цілей, адаптацією до умов 

навчання, виконаннями обов’язків, різними труднощами, пов’язаними із 

підготовкою до занять, оцінюванням його рівня знань викладачем тощо. 

Визначено психологічні чинники формування саногенного мислення 

студентів, серед яких: наполегливість, рефлексивність, самовладання, висока 

опірність до стресу, низька ригідність, емоційне переживання радості. 

Результати проведеного емпіричного аналізу вказують наявність 

безпосереднього зв᾽язку між змістом смисложиттєвих орієнтацій, рефлексив-

ності та саногенним мисленням, якими забезпечується процес навчальної та 

професійної діяльності студентів. 
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Таблиця 2.1. 

Результати кореляційного аналізу емпіричних даних 

№ Значення 

коефіцієнта 

кореляції Пірсона 

Саногенне 

мислення 

Рефлексивність Задоволеність СЖО 

1 Саногенне 

мислення 

1 0,60** 0,57** 0,56** 

2 Рефлексивність 0,60** 1 0,54** 0,39** 

3 Задоволеність 0,57** 0,54** 1 0,47** 

4 СЖО 0,56** 0,39** 0,47** 1 

Примітка 1: * кореляція значима на рівні 0.05, ** кореляція значима на рівні 0.01. 

Література: 
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2. Гільман А. Ю. Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці / 

А. Ю. Гільман // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. 
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– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 
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4. Орлов Ю. М. Саногенное мышление. Серия: Управление поведением, 

Кн.1. – М.: Слайдинг, 2003. – 96 с. 

5. Творогова, Н. Д. Саногенное поведение в контексте здорового образа 

жизни [Текст] / Н. Д. Творогова // Практична психологія та соціальна робота. – 

2012. – № 1. – С. 37-40. 

6. Уткина, Ирина. Что такое саногенез и саногенное мышление? [Текст] / 

Ирина Уткина // Физкультура и спорт. – 2011. – № 9. – С. 26-27. 

7. Шепета, Анжела. Про деякі аспекти формування саногенного 

мислення на уроках етики. З досвіду роботи / Анжела Шепета // Історія 

України. – 2013. –  № 4 (лютий): Вкладка. – С. 15-16. 
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ: ВІД ВИТОКІВ ДО 

ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Настаченко К.О. 

Викладач Харківської державної академії культури 

Українці віками творили власну самобутню національну культуру, 

успадковуючи культурні цінності своїх предків, переймаючи і творчо 

осмислюючи надбання інших народів. 

Досліджувати національну культуру українського народу неможливо без 

опору на роботи класиків: Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, 

М. Грушевського, Б. Лепкого, М. Зерова, Л. Курбаса та інших видатних 

мислителів у галузі теорії культури. Характерною ознакою достовірності 

досліджень українських класиків є притаманний їхнім роботам принцип 

соціально-економічної обґрунтованості розвитку культури, її народного 

філософсько-світоглядного трактування, урахування специфічності традицій як 

невичерпного джерела духовності. Без такого підходу неможливий процес 

державотворення, лише так можна зберегти моральне здоров’я нації, чистоту 

народних помислів й устремлінь.  

На наш погляд, увесь період становлення української державності та її 

культури був дуже непростим, але найбільшого загострення, так би мовити, 

апогею в боротьбі за свою українську ідентичність він набув на межі ХІХ та ХХ 

століть. Саме початок ХХ століття став періодом загострення проблем 

духовності людини й гартування менталітету української нації, пошуку нових 

життєвих і творчих орієнтирів. 

Одне з чільних місць у становленні вітчизняної української культури 

посідає театральна культура, тобто український театр. Феномен українського 

театрального мистецтва побудований на осмисленні художньої спадщини 

історії українського народу, його боротьби за національну гідність і 

державність. Його рушійною силою є синтез творчих пошуків усього 
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театрального братства, від драматурга до актора, які творчо переосмислюють 

світ і показують роль і місце людини в цьому світі та її психологічний стан. 

Саме український театр став беззаперечним явищем у світовому мистецтві, яке 

відіграє надзвичайно важливу роль у становленні національної самосвідомості 

українців. Адже, як зазначає Р. Пилипчук, саме «… театр як соціокультурний 

феномен та традиція послідовної і неперервної художньо-ігрової діяльності, 

пов’язаний з еволюцією естетичної свідомості людини. Театральне дійство є 

однією із старовинних форм емоційно-естетичної комунікації, своєрідною 

художньо-адаптаційною моделлю в освоєнні дійсності» [1, с. 113]. 

Культурологічне значення української театральної культури полягає в 

тому, що театр, як особливий вид мистецтва, поєднує у собі живопис і музику, 

драматургію й акторську майстерність, які позначені національним 

колоритом.загалі поступ у розвитку українського театру, починаючи від його 

створення й аж до досліджуваного історичного відтинку часу, можна поділити 

на конкретні історичні етапи: 

- перший етап (ІХ – ХІІ ст.) – усна народна творчість – фольклор (своїм 

корінням сягає ще в язичницькі часи): народні святкові та буденні пісні, казки, 

загадки, перекази і билини, легенди, магічні заклинання та замови, весільні та 

поховальні обряди (плачі-притчі, стихарі, тропарі, гімни тощо), старовинні 

землеробські народні свята, що супроводжувалися колядками, веснянками, 

закликаннями, обрядовими «русаліями» та купальськими іграми.Народний 

танок на Русі – «пляс» (групові ігри з піснями): композиція ритмічних кроків і 

рухів, частіше до музики, ніж до співу. Танці доби Київської Русі виконувались 

у супроводі співу, музики (гусла, сопілки, труби, бубни) та плескання в долоні. 

Загальнонародні танці відбувалися під час бенкетів, весіль, вечорниць, на свята 

русалій, тобто вночі під Івана Купала. До професійних танцюристів на Русі 

відносимо скоморохів. Вони здебільшого жили при княжихдворах і своїми 

мімічними танцями розважали гостей на бенкетах, родинних святах та при 

обрядових церемоніях; 

- другий етап (ХІ – ХІІ ст.) – княжий театр (дружинний театр) – 
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лицарська пісня, в основі якої були два основних елементи: речитатив та 

величання. При дворі князя був цілий штат різних музикантів-«умільців», які 

віншували князя застольною музикою під час бенкетів. Окрім того, репертуар 

княжого театру (дружинного театру) складався із драматичних поем, які 

тематично оспівували мотиви оборони батьківщини, служби князеві, помсти за 

скривджених, лицарську честь; 

- третій етап – починаючи з XI ст. при головних храмах і монастирях 

почали організовуватисяшколи церковного співу. Центром церковної музичної 

культури Русі з другої половини XI ст. став Києво-Печерський монастир, де 

була заснована школа співу і виховувалися майстри церковного співу – 

«розспівщики». Характерними рисами церковного співуРусі булиакапельність 

(хоровий спів без супроводу) танісонність (одноголосий спів). Церковні наспіви 

здійснювалися за допомогою спеціальних знаків, які називали крюками або 

знаменами. Звідси й походить назва – «знаменний спів». Такий запис не давав 

можливості точно зафіксувати мелодію. Тому головними були традиції 

виконання, які передавалися з покоління в покоління. Найбільш ранні з відомих 

нині записи церковної музики належать до XV ст. На Русі були центри 

навчання співу, зокрема великий хор та школа при Десятинній церкві, співаки-

солісти, якої були і диригентами співу при Києво-Печерській лаврі; 

- четвертий етап (ХVII– ХVIIІ ст.) –український вертепний театр – 

самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури. Старовинний 

пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні й світські 

(переважно жартівливі та іронічніп’єси; відтворювалась стайня з народженням 

Христа; 

- п’ятий етап (перша половина ХІХ ст.) –перший український ліричний 

театр (сьогодні Харківський національний академічний театр опери і балету ім. 

М.В. Лисенка); 

- шостий етап (друга половина ХІХ –  початок ХХ ст.) –створення 

світського кріпацького й аматорського театру (як приклад, робочий 

театральний колектив під керівництвом Г. Хоткевича при заводі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%81%D0%B0
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сільськогосподарських машин Гельферік-Саде і Мельгозе); створення 

шкільного театру; створення професійного театру І. Котляревського, І. Квітки-

Основ’яненка, М. Щепкіна, М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, 

М. Старицького, М. Куліша, І. Микитенка, І. Кочерги, Ю. Яновського та ін. 

Створення театру нової української драматургії на зламі ХІХ та ХХ ст. 

(В. Винниченко, Л. Українка); створення театрів мініатюр (Харківські «Театр 

художньої пародії, сатири і мініатюри – «Голубой глаз», в 1915 році Театр 

мініатюр І.Р. Пельтцера та інші). 

На жаль, становлення українського театрального мистецтва майже ніколи 

не було безхмарним, особливо в досліджуваний нами період. Як зазначає 

В.М. Шейко: «Умови розвитку театральної культури, науки, мистецтва, 

літератури як на східних, так і на західних українських землях у ХІХ ст. були 

досить складними. Але всупереч постійним репресивним заходам царського і 

цісарського урядів, на противагу різним реакційним силам, український народ 

виявив неабияку життєздатність, талановитість і незбориму силу волелюбного 

духу» [2, с. 150]. 

Література: 

1. Пилипчук Р. Початки нового українського театру – професіонального й 

аматорського (перша половина ХІХ століття) // Матеріали до історії 

українського театру. Від витоків до початку ХХ століття / НАН України, ІМФЕ 

ім. М.Т. Рильського. –  Київ, 2006. – С. 113 – 140 (218 с) 

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури:Навч. 

посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К. : Кондор, 2006. – 264 с.]. 
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УДК 101.1 Философские науки 

 

ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: УСЛОВНОСТЬ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Хоменко К. А., 

студентка, 

Харьковский национальный 

 университет радиоэлектроники 

г. Харьков, Украина 

Система высшего образования является неотъемлемой составляющей 

развития общества и играет главную роль в общественном прогрессе. Она 

служит универсальным средством решения многих проблем человека и 

общества, а именно: влияет на восстановление научного потенциала общества, 

участвует в общественном воспроизводстве, в социализации индивидов, 

способствует экономическому и социальному развитию общества и социальной 

мобильности. Понимание этого в дальнейшем позволит определить векторы 

развития отечественной системы высшего образования, ведь будущее любого 

общества определяется стратегией и тактикой образовательной политики, 

поскольку в той мере, в которой образование формирует человека, оно 

формирует и общество.  

Развитие университетского образования сегодня, его содержание, 

стратегия и конкретные методики свидетельствуют о том, что модель 

классического университета все больше размывается под давлением 

технократического мышления. Социальный запрос на массовую подготовку 

узких специалистов в условиях жесткой экономии оборачивается потерей 

важных традиционных функций высшего образования и, прежде всего, 

функции культурологической. Выразительным проявлением этой тенденции 

является институт бакалавриата в рамках Болонского процесса, который 

успешно разворачивается на европейских просторах, унифицируя высшее 

образование путем лишения его последних национальных особенностей, 
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широкого использования тестовых методик - достаточно эффективного 

средства омертвленного живого, творческого мышления студенчества. Таким 

образом, констатированным фактом является то, что философия во многом 

потеряла свое влияние на развитие высшего образования и свой авторитет не 

только в университетской среде, но и в обществе в целом. Сегодня трудно 

представить ситуацию из жизни современного университета, когда был бы 

уместен доклад чисто философского, профессионального содержания перед 

общественностью нефилософской профессуры, что было обычным делом во 

времена, например, П. Юркевича. Это лишний раз лишь указывает на то, 

насколько глубокий кризис, в котором оказалась высшее (университетское) 

образование, о чем предостерегал выдающийся украинский философ.  

В современном образовательном пространстве философия должна 

выполнять не только функцию реконструкции догматических познавательных 

схем, но и объяснять, расшифровывать изменения и вызовы общества с целью 

предоставления человеку духовной стойкости в неспокойном мире [1, с. 255]. 

Перспектива человечества в конечном смысле – в его высокой духовности. 

Именно от духовности человека зависит преодоления современного кризиса 

ценностей, и в этом заключается социальный аспект значения философии.  

Концептуальное ядро образования составляет философия образования. В 

этой роли философии следует рассматривать не как одну из всех систем знаний, 

а как человекоцентрическое учение о мудром отношении к миру вообще, 

социальном мире в частности, одним из институтов которого является 

образование. Особенность философского подхода к постижению сущности 

образования заключается не только в абстрактно-теоретическом и 

методологическом углу зрения. Философия всегда занимается содержательным 

срезом любого явления, попадает в поле ее зрения, постижением его 

мировоззренческого значения. Между философией и образованием существует 

непосредственная связь. Даже можно сказать, что образование составляет 

условие существования философии. Философия, как известно, направленная на 

познание общего. По многообразию вещей и явлений она пытается отыскать 
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прежде всего их всеобщий принцип существования, первооснову. Философские 

дисциплины в рабочих планах должны составлять не менее половины времени, 

ведь без философии, как методологической базы, не сможет состояться ни один 

специалист, а без философии, как мировоззренческой основы, не состоится 

современная полноценная личность.  

Сегодня образовательное пространство представляет собой мощную, 

многофункциональную систему учреждений. Система высшего образования 

включает в себя образовательные и научные учреждения, которые являются 

центрами культуры и духовности, где происходит формирование высоко-

образованных, сознательных граждан нашей страны, и сегодня очень важно в 

процессе реорганизации общества не потерять его суть, а именно личность, для 

формирования которой необходима полноценно функционирующая система 

образования с большой долей гуманитарной составляющей. Комплексная 

профессиональная подготовка будущего специалиста невозможна без 

воспитания в нем как гражданских, так и человеческих качеств.  

Главную задачу философии Кант видел в публичном изложении и защите 

истины от искажения ее в угоду каким-либо прагматическим интересам 

господства, интенции которого исходят со стороны правительств [1, с. 82]. 

Ведущей роли философии в системе высшего образования сегодня следует 

только расти. Образовательная и профессиональная подготовка специалиста без 

соответствующего духовного вооружения в условиях рыночно-ориентирован-

ного общества способна обнаруживать не столько добродетели, сколько 

пороки. Все это еще больше актуализирует миссию университета в 

классическом ее понимании: самоотверженно служить истине, предоставляя 

научное знание как таковое; утверждать дух свободы и свободного мышления; 

осуществлять комплексное (интеллектуальное и духовное) развитие человека. 

По этим образцам, конечной целью высшего образования является не только 

формирование у студентов способности ориентироваться в научных теориях в 

бесконечном прогрессе научного познания, но и формирование морально-

практической компетентности при применении такого знания. Чтобы достичь 
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такого уровня, нужно прежде всего изучить чистую науку. А этому искусству 

учит философия, а не наука как таковая (И. Фихте).  

Сокращение объема времени для изучения философии и других 

философских дисциплин в учебных заведениях сегодня – это преступление в 

отношении будущего нашего завтра. Философия – духовная сокровищница 

человечества, без освоения которой невозможно становление личности 

современности. Без философии нет будущего ни для индивида, ни для 

государства, ни для человечества. 

Литература: 

1. Клейнман П. Философия. Краткий курс / Пол Клейнман. – Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 272 с. 
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Науковий керівник – Корнет Анжела Валентинівна 

м. Полтава 

Безаперечно діяльність, що охоплює питання документообігу та 

документування є надзвичайно важливою для управлінської діяльності, яка 

оточує нас в різноманітних установах, фірмах, державних закладах та 

організаціях. Це те з чого кожна особа розпочинає своє життя та зустрічається 

протягом всієї своєї діяльності. 

Управлінська діяльність знаходить своє відображення в документах, за 

допомогою яких здійснюються різноманітні функції: матеріально-технічне 

забезпечення, ціноутворення, організаційно-розпорядчі та ін. Відтворюють 

документи на папері, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці, дискеті, 
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перфокарті. У практичній діяльності установ, організацій і підприємств 

найчастіше використовують текстові документи, інформація яких фіксується 

рукописним, машинописним або друкарським способом [2, с. 25].   

Проте питання юридичної чинності є надзвичайно актуальним, адже той 

чи інший документ не може визнаватися таким аж поки він не буде складеним 

згідно усіх установлених правил та набере юридичної чинності для подального 

його використання та застосування. 

Юридична чинність документа – це властивість офіційного документа, 

яка повідомляється йому чинним законодавством, компетенцією органу, що 

його видав, і встановленим порядком оформлення. Основними реквізитами й 

ознаками, які надають юридичної чинності документу, є назва документа, ав-

торство (адресант і адресат), дата, підпис, печатка, гриф затвердження [1, с. 8]. 

Перш за все, це  відмітка про надходження документа до установи, що 

проставляється від руки або за допомогою штампа, автоматичного нумератора 

на лицьовому полі у правому кутку нижнього поля першого аркуша оригіналу 

документа. Елементами зазначеного реквізиту є скорочене найменування 

установи –  одержувача документа, реєстраційний індекс, дата (у разі потреби - 

година і хвилини) надходження документа. У разі застосування автоматизо-

ваної системи реєстрації зазначена інформація наноситься за допомогою 

штрих-коду [3, с. 20].  

Також, це реєстраційний номер, що складається з порядкового номера 

документа у межах групи документів, що реєструються, який доповнюється 

індексами, що застосовуються в установі, зокрема індексами за номенклатурою 

справ, структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які 

розглядають або підписують документ, виконавців, питань діяльності яких 

стосується документ. Для нанесення реєстраційного індексу застосовується 

штрих-код та/або QR-код у порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства 

в електронній формі [4].  

Зазначення виконавця на документі є важливим аспектом, адже саме це 

буде надавати вказівку кому виконувати те чи інше рішення. Такий реквізит 
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розміщують на лицьовому боці останнього аркуша документа в нижньому 

лівому куті без відступу від межі лівого берега.  Бажано, крім прізвища і номера 

телефону, зазначати ім’я та по батькові виконавця, оскільки наявність цього рек-

візиту передбачає звернення до виконавця у разі необхідності уточнень або роз’-

яснень щодо змісту документа. Це сприятиме встановленню контакту [1, с.8]. 

Не менш  важливим є такий простий реквізит, як підпис, без якого ні в 

якому випадку організаційно – розпорядчий документ не буде дійсним. Адже 

саме підпис засвідчує те що керівник чи інша особа справді видає цей документ 

та надає свої вказівки. Підпис складається  з  найменування  посади  особи,  яка 

підписує документ (повного –  якщо  документ  надрукований  не  на бланку,  

скороченого  – на  документі,  надрукованому на бланку), особистого  підпису, 

ініціалів  (ініціалу  імені)   і   прізвища. 

Отже, будь – який документ повинен бути укладений відповідно до 

певних установлених правил, зокрема всі вимоги до офорлмення реквізитів 

вказані в постанові КМУ від 30 листопада 2011 р. №1242 «Про затвердження 

Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», 

проте є документи, які повинні мати юридичну чинність для подального їх 

використання, тому для їх офорлмення повинні застосовуватися додаткові 

реквізити, які надають їм таку юридичну силу. Можемо зробити висновок, що 

юридична чинність документа – це властивість офіційного документа, яка 

повідомляється йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його 

видав, і встановленим порядком оформлення. Основними реквізитами й 

ознаками, які надають юридичної чинності документу, є назва документа, 

авторство (адресант і адресат), дата, підпис, печатка, гриф затвердження. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ 

 

Гречана Д.В. 

Студентка юридичного факультету, 

 Кам'янець-Подільського  

відділення Ірпінського державного 

 коледжу економіки та права 

м. Кам'янець-Подільський, Україна 

У статті 1 Конституції Україна проголошується правовою державою, і як 

будь-яка правова держава, України гарантує захист прав і законних інтересів 

людини і громадянина і суді шляхом здійснення правосуддя. Зобов’язання 

держави забезпечувати право кожної людини на доступ до ефективних та 

справедливих послуг у сфері юстиції та правосуддя закріплені як 

основоположні принципи у Конституції України, національному законодавстві 

та міжнародних актах. Такими актами є: 

- Європейська Конвенція про захист прав людини  і основоположних 

свобод 1950 р., ратифіковано в Україні 17.07.1997р. (ст. 6 (право на 

справедливий суд), ст. 13 (право на ефективний засіб правового захисту), ст. 35 

(вимоги щодо прийнятності), ст. 46 (обов'язкова сила і виконання рішень)); 

- Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, прийнято 16 

грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН, ратифіковано Указом 
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Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.73 (п. 3 ст. 2 і ст. 14); 

- Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000р. (ст. 47 

(право на ефективний засіб правового захисту), ст. 51 (сфера застосування)). 

Доступ до правосуддя також гарантуються в документах Організації 

Об'єднаних Націй, такі, як Орхуська конвенція про доступ до інформації, участі 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань 

довкілля (1998 р.) та Конвенція про права інвалідів (2006 р.). 

Створення міжнародних механізмів гарантій основних прав і свобод 

людини є одним із найбільших досягнень світового співтовариства. Ці гарантії 

знайшли своє вираження та закріплення через загальносвітове визнання між-

народних договорів з прав людини, а також спеціальних органів, уповноваже-

них здійснювати контроль за дотриманням основних прав і свобод людини. 

Одним із найбільш ефективних серед таких органів є Європейський суд з прав 

людини (ЄСПЛ). 

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 

– Конвенція) гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків особи чи при розгляді будь-

якого кримінального обвинувачення, що пред’являється особі. Судове рішення 

проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал 

засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, 

громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, 

якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сто-

рін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих 

обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. 

Отже, доступ до правосуддя можна визначити через зобов’язання 

держави забезпечувати право кожної людини на доступ до ефективних та 

справедливих послуг у сфері юстиції та правосуддя. 

Принцип доступу до правосуддя дозволяє особам захистити себе від 

порушення своїх прав, забезпечити відповідальність виконавчої влади. Це 
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важливий елемент верховенства права і поширюється на цивільне, кримінальне 

та адміністративне право. Доступ до правосуддя є як процесом, так і завданням 

і має вирішальне значення для тих, хто бажає користуватися іншими 

процесуальними і матеріальними правами. 

Розглядаючи доступ до правосуддя як процес, слід підкреслити, що саме 

судова система є гарантом правосуддя, що є фундаментальною цінністю 

правової держави. Тому що, як справедливо відзначив головний суддя (лорд-

голова суду), «на практиці судова влада відповідає за дотримання верховенства 

права, застосування верховенства права, забезпечення верховенства права, все 

можливе для незалежності від зовнішніх впливів». А тому надзвичайно 

важливо, щоб судова система мала повноваження визначати, які закони 

застосовуються і діяти в конкретному випадку, регулювати питання фактів і 

застосовувати право на факти відповідно до необхідних, тобто достатньо 

прозорих і передбачуваних методів для тлумачення [1]. 

Виходячи з конструкції ч.1 ст. 6 Конвенції, можна зробити висновок, що у 

ній закріплено такі елементи права на судовий захист: 1) право на розгляд 

справи; 2) справедливість судового розгляду; 3) публічність розгляду справи та 

проголошення рішення; 4) розумний строк розгляду справи; 5) розгляд справи 

судом, встановленим законом; 6) незалежність і безсторонність суду. 

Право на розгляд справи означає право особи звернутися до суду та право 

на те, що його справа буде розглянута та вирішена судом. При цьому, особі має 

бути забезпечена можливість реалізувати вказані права без будь-яких перепон 

чи ускладнень. Здатність особи безперешкодно отримати судовий захист є 

змістом поняття доступу до правосуддя. Перешкоди у доступі до правосуддя 

можуть виникати як через особливості внутрішнього процесуального законо-

давства, так і через передбачені матеріальним правом обмеження. Для ЄСПЛ 

природа перешкод у реалізації права на доступ до суду не має принципового 

значення. 

Якщо порушується право особи, що підпадає під захист Конвенції, ЄСПЛ 

визнає порушенням права на доступ до правосуддя обов’язок особи до моменту 
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звернення до суду з позовом вичерпати передбачені законодавством способи 

досудового врегулювання спору або внутрівідомчу систему подання скарг. 

Практика ЄСПЛ засвідчує, що право на доступ до суду включає в себе й право 

на ухвалення рішення по справі.  

До конструкції «права на розгляд справи» також включається обов’язковий 

та остаточний характер судового рішення, а саме: обов’язок держав-учасниць 

Конвенції забезпечити остаточність судових рішень розуміється як те, що права 

вищих судів переглядати судові рішення мають використовуватися з метою 

виправлення допущених помилок, а не для проведення нових слухань. 

Принцип справедливості судового розгляду в окремих рішеннях ЄСПЛ 

трактується як належне відправлення правосуддя, право на доступ до 

правосуддя, рівність сторін, змагальний характер судового розгляду справи, 

обґрунтованість судового розгляду тощо. 

Що стосується принципу публічності, то він є важливим елементом права 

на справедливий суд. У ст. 6 Конвенції передбачається право кожної людини на 

те, що розгляд її справи буде відбуватися публічно. Публічний характер 

розгляду справи спрямований на захист особи від таємного, не підконтрольного 

суспільству відправлення правосуддя. З іншого боку, публічність є важливим 

інструментом, який сприяє зміцненню довіри до діяльності судової системи. 

Вимога публічності поширюється як на процес розгляду справи, так і на 

проголошення судового рішення. 

Наступним елементом права на справедливий суд згідно ст. 6 Конвенції є 

право на розумний строк розгляду справи. ЄСПЛ не визначає жодних 

конкретних строків, які можна вважати розумними або нерозумними – це 

питання вирішується в кожній окремій справі з урахуванням усіх особливостей 

та обставин, а саме, звертається увага на комплексність справи – оцінювання 

складності справи з урахуванням обставин та фактів, що ґрунтуються на праві 

та тягнуть за собою певні юридичні наслідки, належну поведінку заявника, яка 

не повинна становити умисного затягування розгляду справи та належну 

поведінку органів державної влади – зобов’язання договірних сторін організу-
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вати свої правові системи таким чином, щоб дати можливість судам реалізувати 

п. 1 ст. 6 Конвенції та неможливість зловживання своїми зобов’язаннями через 

недоліки судової системи. 

Розумний строк розраховується з моменту відкриття провадження у 

справі і завершується ухваленням остаточного рішення судом найвищої 

інстанції. Аналіз практики ЄСПЛ засвідчує, що при визначенні розумності 

строку розгляду справи враховуються такі критерії, як важливість справи для 

заявника, складність справи, поведінка сторін, кількість стадій судочинства, 

особливості політичної або соціальної ситуації у державі тощо.  

У ч. 1 ст. 6 Конвенції прямо зазначено, що кожен має право на розгляд 

справи судом, встановленим законом. Термін «встановленим законом» у статті 

6 Конвенції спрямований на гарантування того, що судова гілка влади у 

демократичному суспільстві не залежить від органів виконавчої влади, але 

керується законом, що приймається парламентом.  

Українське законодавче регулювання доступу до суду носить загально-

дозвільний характер, гарантує право на звернення у судові інстанції та 

оскарження рішень органів влади й посадових осіб. При цьому такі широкі 

конституційні положення неналежно підтверджені безпосереднім 

регулюванням. 

Доступність правосуддя покладає на суди обов’язок не відмовляти у 

розгляді справ і у захисті порушених прав особи, що віднесені до їхньої 

юрисдикції. Вимога про доступність правосуддя не може вважатися 

дотриманою, поки система судів залишається складною, заплутаною та складає 

значні труднощі у визначенні компетентного суду для вирішення конкретної 

справи. Судові витрати не повинні бути перешкодою для судового захисту. 

Поінформованість людей про організацію і діяльність судів є також необхідною 

умовою доступності правосуддя, але в Україні вона далека від ідеальності. 

Показниками доступності правосуддя у будь-якій державі вважається: 

– відсутність необґрунтованих перешкод для звернення до суду за 

захистом та одержання своєчасного судового захисту; 
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– обізнаність людей про систему судів, порядок звернення до них та 

судову практику; 

– наявність оптимальної системи судових витрат та розвинутих 

механізмів надання правової допомоги для найбідніших верств населення; 

– виконання судових рішень. 

Правосуддя в Україні, незважаючи на певні досягнення у проведенні 

судової реформи, не може вважатися прозорим і доступним для людини. 

Судова система не відповідає потребам судочинства і не забезпечує достатні 

процесуальні гарантії. Рішення судів часто не виконуються належним чином. 

Суддівський корпус не є незалежним і високопрофесійним.  

Для покращення доступу до правосуддя потрібно від України: 

- гарантувати відшкодування шкоди, заподіяної учасникам судового 

процесу незаконною діяльністю чи бездіяльністю суддів; 

- стимулювати розвиток позасудових способів вирішення правових 

питань (нотаріат, третейське судочинство, медіація); 

- сприяти створенню при місцевих судах інформаційних центрів, які 

надаватимуть консультації з питань судового процесу, та іншому поширенню 

інформації про організацію й діяльність судів; 

- удосконалити систему виконання судових рішень, прийняти 

законодавство, яке б визначало порядок виконання рішень Європейського суду 

з прав людини; 

- встановити реальний контроль суду за виконанням винесених ним 

рішень. 

Література: 

1. Rule of Law Inventory Report, Hague Institute for the Internationalisation of 

Law, Discussion Paper for the High Level Expert Meeting on the Rule of Law of 

20th April 2007, p. 16. 
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Грохольський Олександр Олегович 

юрист 

Адвокатське бюро «КОСТИРА ТА ПАРТНЕРИ» 

м.Київ 

Збройний конфлікт, який триває на території України посягає на одне із 

найцінніших багатств людини – на її Батьківщину, на її цілісність, недоторка-

ність та національну безпеку, що завдає шкоди національним інтересам 

держави та її громадянам. З урахуванням складної ситуації, що є в Україні 

протягом останніх чотирьох років, та активізацією протиправних посягань 

окремих осіб та бандитських формувань, надання правового визначення їх діям 

набуває окремої актуальності і не завжди охоплюється змістом норми ст.111 

КК України [1]. Саме тому, питання визначення форм вчинення злочину - 

державна зрада (стаття 111 КК України), посилення відповідальності за 

злочини проти національної безпеки, особливо в період збройного конфлікту, 

потребує нового осмислення та детального дослідження.  

Проблемам, пов’язаним із кваліфікацією злочинів проти основ 

національної безпеки України, присвячені праці багатьох науковців. Серед них: 

В.Я. Тацій, Ю.В. Баулін, С.Б. Гавриш, Л.М. Демидова, Г.В. Новицький, І.В. 

Сервецький та інші. 

На сьогодні, чинне кримінальне законодавство України має доволі 

розгорнуту систему правових норм, якими визначається кримінальна 

відповідальність за злочини, які завдають шкоди інтересам держави. Одним з 

них є державна зрада, яка за своєю характеристикою відноситься до особливо 

тяжких злочинів [1]. З об'єктивної сторони державна зрада може проявлятися у 
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різних формах, котрі вичерпним переліком визначені у ч.1 ст.111 КК України. 

Хоча, на наш погляд, це й перелік є занадто звуженим, а події останніх років 

лише підтверджують це.  

Найпоширенішими формами вчинення державної зради є перехід на бік 

ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, та 

шпигунство.  

Перехід на бік ворога - полягає в здійсненні будь-яких дій в інтересах тієї 

держави, з якою Україна знаходиться в умовах воєнного стану або збройного 

конфлікту. Науковці розрізняють два види переходу: фізичний та інтелектуаль-

ний [2]. Зрозуміло, що види переходу на бік ворогу, як дії, можуть мати різні 

форми у зовнішньому вираженні: як вступ до лав армії ворожої держави чи 

участь у бойових діях проти України (фізичний перехід), так і у наданні будь-

якої допомоги співробітникам (агентам) ворожої держави без фактичного 

перетинання кордонів України (форма інтелектуального переходу на бік 

ворога) та інших діях, які підтверджують співпрацю громадянина України з 

ворожою державою [2].  

Не має сумніву, що «вступ до армії «ворожої держави» можна розглядати 

як одну із форм діяння «перехід на бік ворога». Але як бути із вступом 

громадянина України до лав армії так званої «неворожої» держави, чи можна 

кваліфікувати це як державну зраду? Наприклад, вирішив громадянин України, 

який не має (мав) допуску до державної таємниці чи/або не складав присягу на 

вірність народу України, служити в армії поки дружньої Польщі – і нехай 

служить, в решті-решт людина має право вибору місця і країни проживання. 

Хоча, можна з впевненістю вважати, що іноземні спеціальні розвідувальні 

служби очікують саме таких випадків, для того щоб завербувати інформаторів, 

що автоматично ставить під загрозу інтереси України.  

Відповідь на це питання можна сформулювати відповідно до наявності чи 

відсутності ознак державної зради, а також за суб’єктом. Мається на увазі, якщо 

до армії іншої країни, в тому числі «неворожої держави», вступає громадянин 

України, який мав допуск до державної таємниці та/або склав присягу на 
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вірність народу України– то це потрібно кваліфікувати як замах на вчинення 

державної зради, оскільки ці дії є потенційно загрозливими для України. 

Окремо необхідно закцентувати увагу на термін «ворожа держава», який 

використовується вченими під час обговорення питань кримінальної 

відповідальності за державну зраду [2]. Відповідно до чинного законодавства, 

починаючи з 2016 року Україна має офіційно, лише одну «ворожу державу» і 

це Російська Федерація [3]. Це обумовлено проявами відкритої агресії на сході 

України, анексією Криму та підтверджується нападом військових суден Росії та 

інших військових посадових осіб Чорноморського флоту і Прикордонної 

служби ФСБ Російської Федерації на катери ВМС України, в результаті чого 

українські військові отримали поранення і були захоплені разом із військовою 

технікою. Історичний досвід показує, що «ворожою державою» може стати в 

будь-який час будь-яка з іноземних держав. Тому, на наш погляд, таке діяння, 

як: «вступ до армії іноземної держави за умови, що особа мала допуск до 

державної таємниці та/або складала присягу на вірність народу України», 

означає бажання «співпрацювати» з іноземною державою, яка може в будь-

який час стати «переходом на біг ворога», а отже його слід розглядати як замах 

на державну зраду. 

Особливістю для такої форми державної зради, як перехід на бік ворога, є 

закріплення у законі обов’язкові ознаки об’єктивної сторони, обстановки 

вчинення злочину – умови воєнного стану або період збройного конфлікту [2]. 

Зміст даних понять у Кримінальному кодексі України не розкривається. І якщо 

обставини при яких перехід на біг ворога є формою державної зради – «умови 

воєнного стану», доволі чітко регламентовано у законодавстві України, а саме 

у: Конституції України (статті 64, 83, 85 та ін.)[4]; Законах України «Про 

правовий режим воєнного стану»[5], «Про оборону України»[6], то визначення 

«період збройного конфлікту» не має конкретного нормативного закріплення, 

що має негативний наслідок для притягнення до кримінальної відповідальності. 

Крім розглянутих питань залишається проблемним та потребує більш 

детального вивчення визначення певного часу коли розпочинається період 
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збройного конфлікту. Не зважаючи на те, що на сьогодні, факт військової 

інтервенції військ РФ в Східній Україні визнаний майже усім світом (крім РФ) 

на наш погляд, визначення початку періоду збройного конфлікту, в свою чергу 

ставить питання про доцільність та правовий порядок застосування зворотної 

дії Кримінального кодексу України у випадках встановлення факту, що період 

збройного конфлікту реально розпочався набагато раніше від прийняття 

міжнародного документа, яким визнано його існування. 

Підводячи підсумки окресленим питанням зрозуміло, що на сьогодення 

міжнародно-правова ситуація, в якій перебуває Україна, вимагає від влади 

перегляду положень Кримінального кодексу України, стосовно визначення 

складу злочину «Державна зрада», задля більш ефективного забезпечення  

захисту державної безпеки та притягнення до кримінальної відповідальності 

винних осіб. 
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Дерій О.В., 
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м.Ірпінь,Україна 

З моменту  утвердження незалежної України сфера трудових відносин 

постійно удосконалюється, прагнучи прийти до ідеалу. Звичайно, досі не 

утверджений шлях модернізування соціально-трудових відносин, але зрозу-

міло,що моделлю на основі якої буде формуватися і функціонувати  українські  

національна система трудових відносин будуть найбільш розвинуті країни 

Європи. 

Потрібно замислитись  чи здатна європейська модель задовольнити усі 

потреби трудової сфери України. Адже європейські країни кардинально 

відрізняються від України, і не можна просто запозичити їхні правила, 

принципи, оскільки є ймовірність, що проблематика трудових відносин в нашій 

країні зовсім інакша і вони запросто будуть не ефективними.   

Та попри це, при  формуванні механізмів державного регулювання 

соціально-трудових відносин в Україні враховуючи європейський досвід з його 

позитивними й негативними сторонами необхідно.  Хоча національна модель 

досить своєрідна в ній присутні елементи відповідних систем деяких 

європейських країн, насамперед Німеччини[1,c.2]. 

Доцільно зауважити, що набагато легше формувати свій механізм 

регулювання соціально - трудових відносин на прикладі якоїсь країни  

Фундаментальною складовою формування та розвитку трудових відносин 

є адекватні сучасні економічні умови, що мають забезпечувати відтворю-

вальний процес узгодження, оптимізації інтересів сторін і суб’єктів відносин у 

сфері праці[2,c.159].  
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В трудовій сфері європейських країн ця складова присутня, і функціонує 

на досконалому рівні.  Саме з цих  засад потрібно починати модернізування 

вітчизняної соціально - трудової сфери. 

Незважаючи на принципові відмінності між цими моделями, слід зазначити, 

що домінантними тенденціями розвитку трудових відносин у розвинених країнах 

світу є їх демократизація та легітимація,які передбачають забезпечення умов для 

професійного зростання та підвищення ролі висококваліфікованої праці; запровад-

ження дієвої системи державних соціальних гарантій найманими працівниками; 

посилення договірних засад узгодження інтересів соціальних партнерів у трудовій 

сфері; створення умов для участі найманих працівників в управлінні[3,c.279]. 

Доцільно зауважити, що слабка нормативно-правова  база  соціально-

трудових відносин уповільнює процес модернізації . І не надає можливості 

розвиватися підприємствам згідно європейських норм .  

Держава має виконувати насамперед законотворчу функцію з метою 

удосконалення національного трудового законодавства з урахуванням 

конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці [4,c.9]. 

Якщо на основі міжнародних порад не будуть формуватися відповідні, 

закони, нормативно - правові акти, укази, то трудові відносини в Україні ніколи 

не достигнуть рівня європейських країн,а це означає, що і добробут працівників 

залишиться не змінними. 

Ситуація на національному і регіональних ринках праці зумовлює 

необхідність ужиття додаткових заходів щодо підтримки зайнятості населення. 

Певні надії покладаються на нову редакцію Закону України «Про зайнятість 

населення», в якому передбачено цілий ряд  додаткових заходів стимулювання 

роботодавців щодо створення нових робочих місць, а осіб, які не мають 

підходящої роботи,- до активізації  в її пошуку, підвищення свого професійно-

кваліфікаційного рівня чи набуття нової професії[4,c.9]. 

Тим самим, направлений на забезпечення максимальної зайнятості 

населення. Це дасть змогу активізувати розвиток соціально-трудових відносин, 

з його максимальним удосконаленням . 
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Отже, суттєві зміни життєво необхідні, основою для них може стати  

Європейський досвіт. На основі нього ми розуміємо, що краще для нашої 

країни. Та щоб переймати принципи, методи  ведення трудових відносин 

потрібно згадати про не відповідність нормативно-правової бази та економічної 

бази  Європейським країнам.. Адже саме за допомогою закону і грошей 

здійснюється удосконалення соціально-трудових відносин.  
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Козінський Д.М., 
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Наразі розбудова України, для якої людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека є найвищою цінністю яку ставлять на перше 

місце у сфері правового регулювання суспільних відносин. Водночас, вивчаючи 
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позитивні процеси у політичному та економічному житті нашої країни, її 

перехід до нових форм економічної діяльності, інтеграція України до 

європейської спільноти, позитивно впливають на загальний стан країни, але на 

жаль, є й негативні процеси, пов'язані з посиленням і зростанням як 

національної, так і міжнародної злочинності. 

Враховуючи світовий досвід боротьби зі злочинністю і забезпечення 

правопорядку, ми можемо спостерігати тенденції, пов'язані зі зростаючою 

орієнтацією розвиненого світу не тільки на традиційні поліцейські органи, а й 

на приватні правоохоронні органи. Співробітники даних недержавних право-

охоронних організацій постійно розширюють спектр слідчої та охоронної 

діяльності, беруть участь у національних та міжнародних конференціях з 

криміналістичних та інших проблем, пов'язаних із запобіганням злочинності, 

вивчають різні аспекти боротьби зі злочинністю, об'єднуються у міжнародні 

спільноти та організації. 

Стаття 5 законопроекту визначає, що: «Приватним детективом може бути 

громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну 

освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детектив-

ної (розшукової) діяльності, має стаж роботи в оперативних підрозділах або 

органах досудового розслідування не менше трьох років і отримав в 

установленому порядку свідоцтво про право на здійснення приватної детектив-

ної (розшукової) діяльності» [1]. 

Відповідно, на сьогоднішній день розвиток інституту приватної 

детективної діяльності в Україні , на нашу думку, знаходиться на стадії 

формування і, відповідно, вимогам її нормативно-правової бази, вважаємо 

доцільно вжити у цьому контексті для дослідження світового досвіду його 

функціонування в найбільш розвинених країнах світу. 

Приватна детективна діяльність в Україні законодавчо неврегульована. У 

законах немає прямої заборони на здійснення детективної діяльності, але й 

немає і законодавчого її регулювання. Натомість у травні 2012 року було 

створено Всеукраїнську асоціацію приватних детективів, а на території країни 
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відкрито детективні агентства, правові підстави і характер діяльності яких 

виглядають дещо сумнівними. Діяльність деяких детективних агентств в 

умовах законодавчого вакууму у цій сфері іноді перетворюється на банальне 

фіктивне підприємництво та шахрайство [2]. 

Однак їх виникнення і поширення на території України, без належного 

правового регулювання вказує на попит з боку суспільства у своїй діяльності, 

але відсутність контролю та належного правового регулювання створює 

сприятливі умови для правопорушників. Найчастіше шахраї реєструються як 

звичайні юридичні фірми, але їх послуги потенційно можуть виходити за рамки 

закону. Така ситуація призводить до несприятливих наслідків для клієнтів і 

потребує корекції.  

Діяльність таких суб'єктів у тіньовому секторі призводить до несплати 

податків до бюджету, що б могло значно покращити економічне становище 

України.  

Звертаючись до світового досвіду протидії злочинності та забезпечення 

правопорядку, ми можемо спостерігати тенденції, пов'язані з усе більшою 

орієнтацією у розвинених країнах світу не тільки на традиційні поліцейські ор-

гани, але й на приватні правоохоронні організації (бюро, служби,установи) [3]. 

На нашу думку, держава повинна удосконалювати процес становлення 

приватної детективної діяльності з метою розподілу справ між детективами та 

правоохоронними органами та їх вирішенням. 

Цілком очевидно, що запровадження й функціонування приватної де тек-

тивної діяльності повинно бути врегульовано національним законодавством[4].  

Приватні детективні агентства значно підвищать рівень економічного 

становлення, та як вони часто працюють з міжнародними детективними 

замовленнями, а це мільйонні замовлення, що приносить значний прибуток. 

Отже, наразі виникає питання про можливість отримання якісних, 

юридично встановлених детективних послуг. Тому що на сучасному етапі 

розвитку України, приватна детективна діяльність юридично не регулюється 

досконало на відміну від більшості країн світу, де така діяльність визнається на 
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державному рівні. Ми вважаємо, що держава повинна тільки підтримувати 

приватну детективну діяльність, що значно покращить загальне становище 

країни та врегулює правоохоронну діяльність. Чинні законопроекти 

потребують суттєвих доопрацювань, оскільки неповно та нечітко регулюють 

питання приватної детективної діяльності, що тільки гальмує розвиток. 
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РОЛЬ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Корнєвський В. Р. 

Курсант 1-го курсу факультету податкової міліції  

Університету ДФС України 

м. Ірпінь, Україна  

Одним із засобів вирішення проблеми правової захищеності громадян, 

який за своїми можливостями можна назвати універсальним, є інститут 

адвокатури, що виступає як надійна правова гарантія здійснення захисту прав 

людини і надання їй правової допомоги. При виконанні своїх професійних 

обов'язків адвокат зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог чинного 

законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і 

законних інтересів громадян і юридичних осіб. 

Діяльність адвоката полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправда-

ного, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів[1]. 

Доцільно зазначити, що адвокатська діяльність може бути припинена 

рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Надання правової допомоги, розглядається як закріплене та гарантоване 

Конституцією України право кожної особи, то держава, гарантувавши таке 

право, повинна забезпечувати й належні умови його реалізації[2]. 

Слід зауважити, що правова допомога охоплює всі існуючі види 

юридичної допомоги. За необхідне в цьому випадку потрібно врахувати і те, що 

правова допомога передбачає не тільки діяльність адвокатів, а й тягне за собою 

тісний зв’язок з правом, законністю, порядком та правовими засобами. 

Консультативна діяльність є важливим елементом професійної роботи 

будь-якого правника. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» одним з видів адвокатської діяльності є 
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надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань. 

Адвокату, незалежно від спеціалізації, доводиться займатись консультуванням. 

Це одна з найпоширеніших форм надання правової допомоги[3]. 

Ми вважаємо, що консультування для адвоката- це побудова 

індивідуального плану для кожного клієнта, вдосконалення практичних 

навичок взаємодії з клієнтом та правильно формувати процес спілкування з 

метою найбільш якісно надати правову допомогу. Таким чином така діяльність 

адвоката є елементом правореалізації. 

Окрему  увагу  необхідно  приділити стандартам  адвокатської  діяльності  

при наданні  ними  безоплатної  правової  допомоги  в  кримінальних  

провадженнях. Так,  рішенням  Ради  адвокатів  України від  17 грудня  2013  

року  було  схвалено «Стандарти  якості  надання  безоплатної вторинної  

правової  допомоги  у  кримінальному  процесі»[4]. 

Відповідно до цих стандартів ми можемо зауважити, що держава надає 

захист, передбачених міжнародними актами та законодавством України і 

адвокат є незалежним в цій правовій позиції для здійсненням правового захисту 

він звільняється від відповідальності (наприклад, прийняття рішення не на 

користь клієнта). 

Адвокат  немає  повноважень  спеціально слідкувати за дотриманням прав 

і свобод людини,  не може  застосовувати  заходи примусу у разі їх порушення, 

але він є, по суті, специфічним засобом контролю за дотриманням законів у 

процесі здійснення правосуддя, він як професійний фахівець, який діє в суді, 

здійснює в свою чергу представництво інтересів  особи[5]. 

 Без сумніву правова допомога виступає одним із найважливіших елемен-

тів правореалізаційного процесу. Однак держава повинна надавати адвокатам 

відповідний коплекс прав і гарантій для достатнього надання правової 

допомоги[6]. 

Ми дійшли висновку, що роль адвокатської діяльності у правореалізацій-

ному процесі є найбільш визначальною тому що діяльність адвоката підвищує 

рівень гарантування правової допомоги і передбачає процедуру реалізації 



37 
 

права. Також слід зазначити, що незалежність адвоката як ознака існування 

адвокатури в цілому, визначає місце та роль адвокатури в суспільстві тому що 

тільки незалежний адвокат може належним чином здійснювати захист прав та 

законних інтересів людини в державі. 
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ПРЕКУРСОРІВ, ОТРУЙНИХ ЧИ СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН ЧИ 
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студентка 

Полтавський юридичний коледж 

НЮУ імені Ярослава Мудрого 

м.Полтава, Україна 

Історія розвитку законодавства України у сфері протидії використанню 

чи відмиванню "брудних" грошей почалася з ратифікації в 1991 році 

Верховною Радою Української РСР Віденської конвенції 1988 року. 

Розуміння використання доходів, одержаних від наркобізнесу, було 

покладено в основу формулювання поняття відмивання злочинних доходів, яке 

міститься в міжнародних правових документах, спрямованих на протидію 

цьому явищу [1, с. 192]. 

З Віденської конвенції 1988 р. зазначено діяння, які мають ознаки відмиван-

ня доходів, одержаних від наркозлочинів. У підпунктах "і" та "іі” пункту 1"b" ст. З 

перелічено такі діяння: і) конверсія чи переведення власності, коли відомо, що 

така власність отримана внаслідок будь-якого правопорушення чи правопору-

шень, визнаних такими згідно до пункту 1 "а", чи внаслідок участі в такому 

правопорушенні чи правопорушеннях, з метою приховання незаконного джерела 

власності чи з метою надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у вчинен-

ні такого правопорушення чи правопорушень, за тим, щоби вона могла ухилитися 

від відповідальності за свої дії; іі) приховання справжнього характеру, джерела, 

місцезнаходження, способу розпоряджання, переміщення, справжніх прав 

стосовно власності чи її належності, коли відомо, що така власність одержана вна-

слідок правопорушення чи правопорушень, визнаних такими згідно з пунктом 
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1"а", чи внаслідок участі в такому правопорушенні чи правопорушеннях. У 

підпункті "і" пункту 1"с" ст. З названо такі діяння: придбання, володіння чи вико-

ристання власності, коли в момент її одержання було відомо, що така власність 

отримана внаслідок правопорушення чи правопорушень, визнаних такими згідно з 

пунктом 1"а", чи внаслідок участі в такому правопорушенні чи правопорушеннях. 

Недоліком ст. 306 КК України є відсутність у ній указівки на мінімальний 

розмір коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків. У судово-слідчій 

практиці застосування ст. 306 КК України бувають випадки, коли особам 

пред'являються звинувачення за використання кількох гривень для 

продовження незаконного обігу наркотиків. Наприклад, слідчим відділом 

Жовтневого РВЛМУ УМВС України в Луганській області було пред’явлено 

обвинувачення П., за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 і ч. 1 ст. 306 

КК України. У ході слідства було встановлено, що П. продав за 15 грн. 

ацетильований опій Б. Отримані від реалізації опію грошові кошти П. витратив 

на придбання наркотиків з метою їх подальшого збуту в м. Луганську. 

Коли б у диспозиції ст. 306 КК України було вказано розмір коштів, які 

використовуються для незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів, то це виключило б випадки порушення 

кримінальних справ за діяння, які не становлять суспільної небезпеки через 

малозначність. 

Об'єктивна сторона злочину полягає: 

1) у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи 

сильнодіючих речовин чи отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, у 

банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах; 

2) у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи 

сильнодіючих речовин чи отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, для 

придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для 

виробничих чи інших потреб; 
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3) у використанні доходів (коштів і майна), здобутих від незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, 

отруйних чи сильнодіючих речовин чи отруйних чи сильнодіючих лікарських 

засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих 

речовин чи отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. 

Законодавець використовує в диспозиції ст. 306 КК України формулю-

вання "доходів (коштів і майна)”. Таким чином, кошті чи майно, здобуті від 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, 

прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин чи отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів, є доходами [2, с. 113]. 

Перші два альтернативні діяння об'єктивної сторони складів злочинів 

являють собою різновиди відмивання, тож використання наркодоходів для 

продовження незаконного обігу наркотиків не завжди дозволяється розцінити 

як відмивання "брудних" коштів. 

Суб'єктом злочину може бути будь-яка особа: як та, що брала безпосеред-

ню участь в отриманні наркодоходів, а в подальшому використовувала їх для 

продовження незаконного обігу наркотиків, як і та, що заздалегідь не обіцяла 

використовувати такі доходи, тобто особа, причетна до злочинів у сфері неза-

конного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин чи отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів [1, с. 55]. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 306 КК України, 

характеризується умисною формою вини. А саме – прямий умисел. 

Особливість інтелектуального моменту умислу розгляненого злочину 

полягає в тому, що  через те, що винний має усвідомлювати як суспільну небез-

печність використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, отруйних чи 

сильнодіючих речовин чи отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, так і 

протиправність їх отримання [2, с. 113]. 
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Також слід зазначити, що в ст. 306 КК України не вказується, чи може 

бути предметом злочину видозмінене майно. Як видається, під терміном 

"доходи", котрий використовується в ст. 306 КК України, необхідно розуміти 

кошти та майно, яке було не тільки безпосередньо отримане в результаті 

предикатного злочину, проте й обміняне на доходи від основного злочину [3, с. 

217]. На це звертається увага в міжнародно-правових документах, спрямованих 

на протидію використанню чи відмиванню наркодоходів. Згідно  Віденською 

конвенцією 1988 р. під доходами розумілася будь-яка власність, отримана чи 

придбана прямо чи непрямо внаслідок учинення правопорушення. Під нею 

малися на увазі активи будь-якого роду, матеріальні чи нематеріальні, рухомі 

чи нерухомі, відчутні чи невідчутні, а також юридичні документи чи акти, які 

посвідчують право на такі активи чи участь у них [4, с. 321]. 

Стратегією державної політики відносно наркотиків до 2020 року, 

схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року 

№735-р, указується, що зростання обсягу пропонування наркотиків є істотним 

криміногенним чинником, котрий загрожує громадській безпеці, у зв'язку з чим 

правоохоронні органи повинні зосередити зусилля на найбільш загрозливих 

сегментах наркоринку – наркобізнесі та діяльності організованих дилерів, які 

стимулюють незаконний обіг наркотиків [5, с. 78-79]. Далі в документі 

зазначається, що серед пріоритетів правоохоронної діяльності відносно 

протидії незаконному обігу наркотиків повинно бути вдосконалення правової 

основи для посилення боротьби з відмиванням грошей, отриманих від 

злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків. Через те 

вдосконалення законодавства відносно протидії відмиванню наркодоходів є 

одним із пріоритетних напрямів державної кримінально-правової політики 

відносно обігу наркотиків [5, с. 293]. 

Ю.О. Старук справедливо звертає увагу на те, що критеріями 

відмежування злочину, передбаченого ст. 306 КК України, від суміжних 

складів злочинів, передбачених ст.ст. 198, 209, 256, 258-1, 396 КК України, 

виступають особливості предмета злочину, передбаченого ст. 306 КК України, 
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та його суб'єктивної сторони, а саме усвідомлення особою факту отримання 

майна від учинення злочину у сфері обігу наркотиків і мета діяння, 

вчинюваного в третій формі об'єктивної сторони злочину [6, с. 154]. 

Отже, на даний час ведеться активна протидія  використанню коштів  

здобути від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин чи отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів. Тлумачення цієї проблеми має місце як у 

міжнародних правових документах так і передбаченій ст.306 КК України. 
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Прокуратура України є невід’ємною частиною правової системи держави. 

Сучасний період розвитку країни характеризується активним реформуванням в 

різних сферах життєдіяльності. Особливе місце в ньому належить 

реформуванню прокуратури України з метою приведення цього важливого 

правоохоронного органу у відповідність до очікувань суспільства і потреб 

держави. Однак, на сьогоднішній день, реформа відбувається шляхом простої 

зміни одних кадрів на інші, чого не достатньо для підвищення рівня довіри 

населення до органів прокуратури. 

Одним із питань, які потребують перегляду та внесення відповідних змін 

до національного законодавства, є порядок формування кадрів для органів 

прокуратури. Аналіз нормативно-правових актів, а саме Закону України «Про 

прокуратуру» [1], дає можливість виокремити тринадцять етапів, які необхідно 

пройти для заняття посади прокурора місцевої прокуратури. 

Така процедура хоча й гарантує повну прозорість та передбачає 

можливість кожного кандидата, який відповідає встановленим вимогам, 

претендувати на заняття вакантної посади в органі прокуратури, але не захищає 

інтереси самого кандидата. Адже, для того, аби отримати можливість стати 

прокурором місцевої прокуратури, необхідно після отримання повної вищої 

юридичної освіти, здобути двохрічний стаж роботи, а також пройти навчання 

протягом одного року у Національній академії прокуратури України. 

Аналіз доктринальних джерел показав, що досить багато вчених вважають 
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дану систему не раціональною. Наприклад, Ізотова М.О. у своєму дисертаційному 

дослідженні вказує на те, що новела у Законі України «Про прокуратуру» про 

двохрічний стаж, не може оцінюватися виключно як позитивне нововведення.  

Ізотова М.О. впевнена, що  вимога  про двохрічний стаж не враховує специ-

фіку підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і може зруйнувати 

систему спеціальної підготовки кадрів для органів прокуратури, яка нині існує. 

Адже випускникам відповідних інститутів необхідно після проходження навчання 

працювати два роки на посадах, які можуть бути зараховані як юридичний стаж, і 

держава та університети втрачають контроль за якістю їх роботи на цей час. На 

наше переконання, якщо держава має за мету сформувати кадри органів прокура-

тури з високопрофесійних працівників, вона не повинна стояти осторонь під час 

отримання молодими фахівцями першого професійного досвіду на практиці. Не 

можна покладатися на те, що приватний сектор сформує майбутніх прокурорів. 

Процес підготовки кадрів прокуратури повинен бути безперервним [2; с. 98]. 

На нашу думку, з даною позицією важко не погодитися, адже, фактично 

виходить, що держава хоча формально й зацікавлена в навчанні молодих спеціа-

лістів, але при цьому не бере активної участі в тому, аби надати можливість отри-

мати досвід для подальшої роботи. Це призводить до того, що досить багато моло-

дих людей стають висококваліфікованими спеціалістами у приватному секторі і 

після отримання стажу не бажають працювати в органах прокуратури України. 

Окрім зазначено недоліку у порядку заняття посади прокурора місцевої 

прокуратури, можна виділити ще два проблемних аспекти: 

 Проходження спеціальної підготовки після складання кваліфікаційного 

іспиту. На нашу думку, більш доцільно було б спочатку проходити підготовку, а 

тільки потім складати один іспит, за допомогою якого можна було б одразу пере-

вірити не лише теоретичну готовність кандидата, але й його практичні навички. 

 Відсутність впливу результатів іспиту, проведеного після спеціальної 

підготовки, на загальний рейтинг. Після завершення підготовки кандидат 

складає лише внутрішній іспит, за результатами якого встановлюється факт: 

склав чи не склав. Така система призводить до того, що молодим спеціалістам 
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достатньо навчатися на середньому рівні для успішного складання іспиту.  

Вирішивши зазначені проблемні аспекти та врегулювавши положення про 

кваліфікаційний іспит та спеціальну підготовку на законодавчому рівні, ми 

зможемо значно спростити та покращити порядок заняття посади  прокурора 

місцевої прокуратури. 

Можна виділити два оптимальних шляхи, які зможуть задовольнити 

інтереси не лише кандидатів на посади в органах прокуратури, але й 

представників влади: 

1. Введення посади помічника прокурора. Для такої посади слід 

встановити наступні вимоги: громадянство України, повна вища юридична 

освіта, вільне володіння державною мовою. Таким чином, можна було б 

досягти одразу двох цілей: надати можливість отримати юридичний досвід та 

стаж роботи кандидатам, та розвантажити прокурорів місцевих прокуратур. 

2. Введення спеціальної підготовки одразу після закінчення навчання на 

2,5 роки. Перші півроку присвятити отриманню теоретичних знань та 

практичних навичок, а наступні два роки провести на офіційному стажуванні в 

місцевій прокуратурі. Так кандидат зможе набагато швидше пройти необхідну 

підготовку та отримати досвід роботи у прокуратурі. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що прокуратура – один із найважливі-

ших органів в Україні, довіра населення до якого має бути повернута. Для 

цього, в першу чергу, потрібно укомплектувати всі прокуратури висококваліфі-

кованими спеціалістами, які зможуть виконувати функції та завдання на висо-

кому рівні. На нашу думку, вирішення тих проблем, про які було зазначено в 

роботі, хоча й не виправить усю ситуацію одразу, але стане відмінним початком 

для правильного, продуктивного реформування органів прокуратури України. 
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Слухач юридичного факультету 

Академія Державної пенітенціарної служби 

м.Чернігів, Україна 

Норми кримінального права України закріплені в законодавстві про 

кримінальну відповідальність, що являє собою єдину нормативно-правову 

систему — Кримінальний кодекс України (далі – КК України), який був 

прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року [3]. 

КК складається із Загальної та Особливої частин, які органічно між собою 

пов’язані, перебувають у постійній взаємозалежності та взаємодії. Загальна 

частина кримінального права, відповідна їй частина КК тому й має таку назву, 

що в ній на законодавчому рівні закріплені основоположні підвалини 

кримінальної відповідальності, підстави такої відповідальності, мета та система 

покарань, порядок їх призначення та умови звільнення від такого покарання, 

визначені особливі умови кримінальної відповідальності неповнолітніх, правові 

наслідки судимості та порядок її зняття тощо. Разом з тим, для того щоб 

правильно організувати боротьбу зі злочинністю, необхідно також визначити, 

які негативні, несприятливі діяння, що вчиняються людьми, є настільки 

небезпечними для суспільства, щоб законодавець міг їх визнати злочинами, а 

також визначити покарання, що можуть бути призначені судом від імені 

держави за вчинення таких діянь. Такі визначення здійснюються на підставі 

положень кримінального права, дістають своє вираження в нормах Особливої 

частини КК [3]. Таким чином, Особлива частина КК включає в себе певну 

сукупність кримінально-правових норм, в яких визначаються ознаки окремих 

злочинів, види та розміри покарань, які суд може застосувати до осіб, визнаних 

винними в їх вчиненні. Крім того, ця частина КК містить роз’яснення певних 
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кримінально-правових понять, що наводяться в її статтях, в окремих випадках в 

її нормах також визначені умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Важливим показником ефективності кримінального права виступає його 

внутрішня будова. Адже від того, наскільки він логічно вивірений, в якій мірі в 

ньому враховано ідеї системності та ієрархічності подачі нормативно-правового 

масиву, залежить якість нормотворчої та правозастосовної діяльності в 

кримінально-правовому полі. 

Особлива частина кримінального права об’єктивно зажди більш «чут-

лива» до змін навколишнього середовища, ніж Загальна. Як наслідок, кількісно 

новел в Особливій частині КК України на порядок більше, ніж в Загальній його 

частині [3]. Проте, не всі нововведення є послідовними та обґрунтованими. 

Проблеми виникають і стосовно структурування самої Особливої частини кри-

мінального права, і актуальності нововведень, а також класифікації злочинів. 

Тому постає гостра необхідність дослідження цієї тематики. 

Для з’ясування співвідношення кримінального права та кримінального 

закону слід звернутися до відповідних філософських категорій. Взаємодія цих 

понять (чи, можливо, аспектів єдиного поняття) визначається тим, що криміна-

льне право як галузь права є змістом положень, які становлять його предмет, а 

кримінальний закон – формою, у яких вони отримали юридичну обов’язковість. 

При цьому зміст не може існувати без відповідної форми, а форма не 

може бути беззмістовною. Оскільки форму (закон) створюють люди з їх 

інтересами, уподобаннями, помилками – то форма в певний момент часу може 

не повністю відповідати змісту. Отже, існує діалектична суперечність між 

формою і змістом, яка зникає у процесі як вдосконалення законодавства, так і 

зміни уявлень суспільства про добро і зло, про суворість репресій, які припус-

тимо застосовувати до злочинців тощо. Як сміливо зазначила Вечерова Є. М. : 

«Кримінальне законодавство – це основна форма буття кримінального права в 

правовій площині, системно-структурний аналіз якого допоможе глибше 

пізнати та зрозуміти справжню сутність останнього» [1, c. 170]. 

Розміщення розділів в Особливій частині КК визначаються ієрархією цін-
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ностей (від найбільш важливої до найменш важливої), що підлягають криміна-

льно-правовій охороні, комплексом заборонних норм того чи іншого розділу. 

Дудоров О. О. зазначив, що «…рівень захисту того чи іншого об’єкта 

кримінально-правової охорони визначається врешті-решт не місцем тієї чи 

іншої заборони у системі кримінального закону, а тим, наскільки ця заборона 

якісно сформульована та ефективно застосовується. Водночас закріплена у КК 

ієрархія об’єктів кримінально-правової охорони має важливе морально-

політичне значення» [2, c. 37]. 

В Кримінальному кодексі України [3] прослідковується пріоритетність 

благ немайнового характеру (життя, здоров’я, волі, честі. Гідності і т.д.) перед 

цінностями майнового характеру (власності). Проте, дискусії навколо 

Особливої частини виникають саме стосовно відповіді на питання, що 

важливіше – особа чи держава (тобто пріоритетність між розділам І та розділом 

ІІ Особливої частини КК України). Законодавець підтримав позицію 

Кримінального кодексу 1960 р. : для того, щоб держава могла захистити 

громадян від посягань на їх життя і здоров’я, необхідно, передусім, захистити 

від злочинних посягань життєздатність самої держави і, тим самим, 

забезпечити дієвість, ефективність охорони всіх прав і свобод його громадян. 

Однак, це саме твердження суперечить нормам Загальної частини 

кримінального закону та з положеннями Конституції України. В результаті – 

відбувається порушення вимог про системність та ієрархічність кримінально-

правових приписів.  
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Майже кожну країну торкнулося питання переміщення суспільних мас з 

різноманітних причин, що так чи інакше позначається, як на демографічній, так 

і на економічній ситуації. Тому досить актуальним постає питання дослідження 

сучасних міграційних процесів, а саме міграційних процесів нашої країни. Від 

міграційних процесів, зокрема: в’їзної, виїзної та внутрішньої міграції, 

залежить економічний, соціальний, політичний розвиток країни. Особливо 

гостро в Україні постає питання трудової міграції та вимушених внутрішніх та 

зовнішніх переселенців з Криму та тимчасово окупованих територій Донецької 

та Луганської областей. Тому дослідження обраної  теми є вельми актуальним. 

Перш ніж розпочати загальну характеристику переміщення суспільних мас в 

Україні доцільно буде розглянути визначення поняття «міграційні процеси». В 

широкому розумінні – це процеси просторового переміщення людей між поселен-

нями, регіонами, країнами. У вузькому значенні під ними розуміють сукупність 

переселень людей, пов’язаних зі зміною ними місця проживання на довготривалий 

строк, що спричиняє зміни територіального розміщення поселення [1, c. 124]. 

Одним із основоположних прав людини та громадянина є право на вільне 

пересування та обрання місця для проживання, дане право закріплене в ст. 13 

Загальної декларації прав людини, і є основою міжнародного мігрантського 

права. Подальшу деталізацію цих прав врегульовано Європейською конвенцією 

про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 р., яка закріплює обов’язок 

створення рівних умов життя, як для мігрантів так і для корінного населення 

держави. Варто зазначити, що дана Конвенція охоплює лише загальні питання, 
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подальша ж їх регламентація передбачається у різних міжнародних угодах та 

національному законодавстві. 

Ключовими нормативно-правовими актами, що регулюють міграційні 

питання в нашій державі, на сьогодні, є: Закон України «Про імміграцію» від 7 

червня 2001 року № 2491-III, Закон України «Про громадянство України» від 18 

січня 2001 року № 2235-III,  Закон України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року № 3773-VI, Закон України 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 

грудня 2003 року № 1382-IV, який регулює відносини, пов’язані зі свободою 

пересування та вільним вибором місця проживання в Україні; Закон України 

«Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України» від 21 

січня 1994 року № 3857-XII, що закріплює механізм реалізації права громадян 

України на виїзд з України й в’їзд в Україну, порядок оформлення документів 

для зарубіжних поїздок та визначає випадки тимчасового обмеження права 

громадян на виїзд з України [2, c.92]. 

Причинами, які зумовлюють міграційні процеси є економічні, політичні, 

релігійні та етнічні чинники. Люди переїжджають з одного місця на інше в 

пошуках роботи з гідною заробітною платою; в пошуках притулку від 

різноманітних переслідувань; внаслідок своїх релігійних переконань, або ж 

просто повертаються на історичну батьківщину. Сучасна міграція українського 

населення перш за все пов’язана з трагічною ситуацією на Сході країни та 

проблемами матеріального характеру, пов’язаними із низьким рівнем 

забезпечення життя населення та недостатньою оплатою праці. 

Міграція українського суспільства поділяється на зовнішню (виїзд на 

територію іноземних держав) та внутрішню (в межах території України), тому 

вважаємо за потрібне розглянути їх окремо. Внутрішня міграція на сьогодні 

перевищує зовнішню близько в 10 разів. Починаючи з 2014 р. численні 

внутрішні переселення в Україні, спричинені анексією Криму та воєнними 

діями на Донбасі, носять вимушений характер. За інформацією Міжвідомчого 

координаційного штабу з питань соціального забезпечення внутрішньо 
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переміщених осіб (ВПО), станом на 20 липня 2016 р. з непідконтрольних Уряду 

територій до інших регіонів України переміщено 1 млн. 29 тис. 571 особа. 

Основними тенденціями зовнішньої міграції є скорочення на третину мігрантів 

до РФ, і дедалі більш активна міграція до країн ЄС, що пов’язане з введення 

безвізового режиму. Також, спостерігається збільшення частки жінок у процесі 

трудової імміграції, помітним є і «омолоджування» мігрантів. Дедалі більшим є 

обсяг виїзду молоді за кордон для навчанням, з тенденцією подальшого 

неповернення на батьківщину й інтеграції в країні навчання [3, c.185]. 

Отже, можна зробити висновок, що сучасні міграційні процеси несуть 

негативні наслідки для нашої держави, а саме сприяють погіршенню 

демографічної ситуації, втрати кваліфікованих працівників, виникненню 

тенденції до спаду темпів економічного зростання. Тому, на нашу думку, для 

мінімізації негативних наслідків міграції необхідними є побудова 

конкурентоспроможної економіки через здійснення справжніх економічних 

реформ та євроінтеграційний курс країни водночас із формуванням відповідної 

міграційної політики, в основі якої лежить орієнтація на пониження рівня 

еміграції, повернення висококваліфікованих кадрів та молоді. 
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У сучасних умовах захист персональних даних став фундаментальним та 

досить комплексним поняттям, яке, з одного боку, відображає прагнення 

захистити недоторканність особистого життя, з іншого – визначає його як 

інформацію, яка відображає участь особистості в суспільних та соціальних 

відносинах, що робить особисте життя доволі уразливим об’єктом щодо 

отримання особистих даних іншими особами. Воно відображає цілий комплекс 

дій з отримання та обробки інформації, яка дозволяє ідентифікувати конкретну 

особу. Інститут захисту персональних даних виступає елементом державної 

системи захисту інформації, що забезпечує особисту безпеку, підтримує баланс 

інтересів особистості, суспільства та держави у сфері обробки інформації [1]. 

В основу обробки персональних даних покладено низку базових 

принципів (правила, що повинні дотримуватися (за незначними винятками) 

будь-яким володільцем у процесі здійснення будь-якої обробки), мета 

формулювання яких – визначення правових засад її здійснення. Вони 

формуються на наднаціональному та національному рівнях. Ключові принципи 

у Європейському Союзі були покладені в основу правового захисту 

персональних даних Директивою 95/46/ЄС [2]. 

При цьому зміни, які передбачені новим Регламентом про персональні 

дані, знаменують якісно нову філософію щодо їх охорони із відповідними 

жорсткими санкціями за порушення його вимог [3].  

Так, документом передбачається навіть варіювання видів відповідаль-
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ності: від штрафів у розмірі до 20 млн євро або 4% від щорічного світового 

обігу компанії (контролера або обробника) до кримінальної відповідальності 

(залежно від національного законодавства). Україна, яка поступово 

інтегрується до ЄС, вже має відповідні базові положення, спрямовані на 

створення якісної системи правового захисту персональних даних. 

Конституцією України (стаття 32) зазначається: «Ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Консти-

туцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини». Саме це – той «базис», спираючись на який «вбудо-

вуються» усі подальші законодавчі норми щодо захисту персональних даних [5].  

Базовий в Україні нормативний документ з цього питання – Закон 

України «Про захист персональних даних». Він регулює правові відносини, 

пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист 

основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на 

невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних [6].  

Правники характеризують цей Закон як не досить досконалий у зв’язку з 

відсутністю диференціації персональних даних на вразливі (до яких встановлю-

ються додаткові заходи щодо забезпечення безпеки: расове походження; 

політичні, світоглядні та релігійні уподобання, здоров’я, біометричні та 

генетичні дані та ін., обробка яких здійснюється в спеціальному порядку, який 

регламентується окремо) та звичайні, як це має місце у міжнародних 

документах [7].  

Прагнення законотворців запровадити європейські підходи до захисту 

прав людини проявились у прийнятті низки коригувань. Серед них – Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення системи захисту персональних даних» [8], який запровадив 

функцію контролю за додержанням законодавства про захист персональних 

даних на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [9].  
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Серія інформаційних скандалів спонукала європейців розробити 

рекомендацію CM/Rec (2016)5 Комітету Міністрів державам–членам від 13 

квітня 2016 року «Щодо Інтернет-свободи», де інтернет-свобода розуміється як 

реалізація і користування в Інтернеті правами людини і основоположними 

свободами, а також їх захист відповідно до Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права [10].  

Документом вказується, що інтернет-свобода базується насамперед на 

праві на свободу слова, праві на свободу зібрань та об’єднання, праві на при-

ватне життя і праві на ефективний засіб юридичного захисту. Тому і відповідні 

механізми управління інтернетом на усіх рівнях (глобальному, національному, 

регіональному) повинні ґрунтуватися на цих базових правах людини.  

Здійснення державою своїх суверенних прав повинно враховувати ці 

міжнародні норми та утримуватись від дій, які прямо чи опосередковано 

можуть завдати шкоди фізичним або юридичним особам в межах або за 

межами їх юрисдикції. Документом рекомендується проводити регулярну 

оцінку ситуації щодо Інтернет-свободи на національному рівні.  

Ще одним важливим документом, що регулює сферу захисту 

персональних даних є регламент 2016/679 Європейського Парламенту та Ради 

від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки 

персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про 

скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) [11] . 

Він спрямований на «гармонізацію захисту основних прав і свобод 

фізичних осіб щодо діяльності з переробки і на забезпечення вільного потоку 

персональних даних між державами-членами». 

Різноманітні комунікаційні канали стали частиною повсякденного життя 

значної кількості людей, але небагато хто з них переймається безпекою 

персональних даних, надаваних у процесі комунікації.  

Стикаючись із випадками агресивної маркетингової поведінки шляхом 

розсилки e-mail або sms-повідомлень про рекламні акції, надаючи купу довідок 
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до різних установ, споживачі іноді навіть не замислюються про порушення 

компаніями й організаціями законодавства щодо захисту персональних даних. 

Правових підстав, зафіксованих у національному законодавстві, для обробки у 

приватно-правових володільців персональних даних інших осіб нема, тому 

особа має повне право вимагати припинити таку обробку в цілях реалізації 

непотрібних їм інтересів [12]. 

Головне в процесі збору, зберігання та обробки даних  є невтручання в 

особисте життя під час обробки персональних даних, а інформацію слід 

обробляти лише в цілях законних інтересів. 

Незважаючи на гучні скандали щодо доступу та оприлюднення 

персональних даних та зростання критики на адресу соціальних мереж, у 

щоденному житті користувачі продовжують залишати чимало особистих даних 

(і не лише в мережі Інтернет), іноді навіть не здогадуючись про можливість 

використання їх третіми особами.  

Саме тому контроль за дотриманням правил збору, зберігання та захисту 

персональної інформації повинні взяти на себе державні органи. Захист 

персональних даних повинен враховувати усі етапи, що пов’язані з 

персональними даними, – від їх збирання до знищення або ж втрати ними 

актуальності. Базовою метою захисту персональних даних повинно бути 

забезпечення ключових прав та свобод громадян.  
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У системі гарантій прав і свобод людини у сучасних демократичних 

державах важливе місце займає інститут омбудсмена. На жаль, на даному етапі 

розвитку не можна стверджувати, що реальний стан забезпечення прав та 

свобод людини в Україні перебуває на належному рівні, тому існує нагальна 

потреба вдосконалення функціонування інституту омбудсмена, шляхом 

дослідження зарубіжного досвіду, виявлення характерних рис і особливостей 

інститутів омбудсмена  в Україні та світі.  

На сучасному етапі ця посада існує в понад 100 країнах світу. У різних 

державах офіційні назви омбудсмена відрізняються. В Україні це Уповноваже-

ний Верховної Ради України з прав людини. Вважається, що вперше посаду 

«парламентського омбудсмена» заснував риксдаг Швеції 1809 року, відповідно 

до прийнятої того року конституції. Довгий час посада омбудсмена не була 

поширена в інших правових системах, окрім шведської. Проте з часом за швед-

ським зразком її запровадили в інших країнах Північної Європи: в Фінляндії 

(1919), Норвегії (1952), Данії (1953). В Україні ця посада з’явилась в 1998 р [1]. 

Серед органів, покликаних захищати права та свободи людини і 

громадянина, інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

займає особливе місце. У правовому розумінні омбудсмен розглядається як 

незалежна особа, яка здійснює опосередкований контроль за всіма державними 

органами, задля забезпечення непорушності основоположних прав і свобод 

людини. Необхідність існування інституту омбудсмена пояснюється багатьма 
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демократичними рисами, які характеризують його статус і забезпечують 

ефективність його діяльності, серед яких виокремлюють: 

 незалежність у системі органів; 

 незмінність під час діяльності парламенту, який його призначає; 

 доступність і відсутність складних процедур розгляду справ; 

 безкоштовність надання громадянам допомоги [2, с.256]. 

Хоча в нашій державі існує багато органів, що допомагають особі 

здійснювати забезпечення та захист своїх основних прав: суди, органи 

місцевого самоврядування, парламент, прокурор, найефективнішим серед них 

залишається інститут омбудсмена, адже його головними функціями є розгляд 

звернень, скарг і заяв громадян України, іноземців, осіб без громадянства та їх 

представників з приводу порушення їх прав і свобод, а також вживання заходів 

щодо усунення таких порушень.  

Незважаючи на те, що інститут омбудсмена є порівняно новим для нашої 

держави, статистика свідчить, що з кожним роком дедалі більше громадян 

України користуються гарантованим для них Основним Законом правом 

звернення до цієї посадової особи. 

Правовими засобами впливу Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини виступають акти реагування (конституційне подання та 

подання) [3]. Проте, слід зазначити, що на практиці з боку Верховної Ради 

України не завжди виявляється належна увага і реакція на результати 

діяльності омбудсмена. При цьому слід зважити на те, що акти його реагування 

мають переважно рекомендаційний характер. Особливою юридичною приро-

дою відзначаються щорічні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що інститут 

омбудсмена є досить ефективним засобом захисту прав та свобод людини і 

громадянина й посідає перше місце серед органів, які можуть та повинні 

захищати людину, її права та свободи. Саме це дає підстави вважати інститут 

омбудсмена таким, який сприяє  реалізації принципу пріоритету людини над 
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державою. Норми законодавства нашої держави закріплюють цілком демокра-

тичні основи діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, що відповідають світовій практиці але є необхідність покращити 

механізм їх реалізації.  
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Кермо і алкоголь – несумісні поняття, тому що під загрозу ставиться не 

тільки життя та здоров’я водія який керує транспортним засобом, але й безпека 

людей. Тому, перш ніж сідати за кермо в стані алкогольного сп’яніння, 

потрібно думати про наслідки, які можуть настати. 
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Відповідно до п. 2.9 Правил дорожнього руху (далі-ПДР), водію 

забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння 

чи під впливом наркотичних або токсичних речовин. Керування транспортним 

засобом в стані сп’яніння є однією з головних причин скоєння дорожньо-

транспортних пригод (далі-ДТП), адміністративного правопорушення 

передбаченого ст. 124 КУпАП або до вчинення злочину передбаченого ст. 268 

КК України та тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 130 

КУпАП. Оскільки стан навіть найлегшого ступеня сп’яніння може бути однією 

з причин ДТП, тому цьому питанню приділяється досить багато уваги [2, с. 29]. 

Учасникам дорожнього руху необхідно досить серйозно ставитися до 

дотримання ПДР, кожен повинен розуміти, до чого призводить грубе їх 

порушення, а особливо керування транспортним засобом у стані сп’яніння. З 

вини п’яних водіїв страждають невинні люди, серед яких досить часто є діти, а 

винуватці аварій залишаються живі та неушкоджені. 

Дороги не повинні бути місцем загибелі людей або отримання ними 

тілесних ушкоджень, а транспортний засіб не повинен бути об’єктом 

підвищеної небезпеки. Для формування культури та повноцінного 

усвідомлення відповідальності майбутніх та нинішніх водіїв слід наділити 

знаннями, які дозволять реально оцінювати небезпеку керування транспортним 

засобом під впливом алкоголю [5, с. 1]. 

Лікарі застерігають, що навіть незначна кількість спиртного може 

призвести до трагедії. Процес розпаду алкоголю відбувається не одразу. 

Людина спочатку може ще почуватися тверезою, але вже дорогою ці відчуття 

зміняться. Крім того на самопочуття впливають також й інші фактори: чи 

прийняв якісь ліки водій, чи виспався водій перед тим, як вжив алкоголь. 

Реакція буде вже не та, а ситуації на дорозі можуть бути найнесподіваніші. І 

зрештою, водій може бути і невинним у ДТП, а от виявлений алкоголь у крові 

може спричинити додаткові проблеми. 

Допустимий рівень алкоголю в крові в Україні визначено на рівні 0,2 

проміле. 



61 
 

Розрізняють легке, середньої тяжкості і тяжке сп’яніння. Тяжке сп’яніння 

може призвести до коми або смерті. Для дорослих смертельна доза алкоголю         

4-8г на 1 кг маси тіла, для дітей -3г на 1 кг маси. На практиці стадію або ступінь 

алкогольного сп’яніння визначають за вмістом алкоголю у крові: 

менше 0,3 – відсутність впливу алкоголю; 

від 0,3 до 0,5 – незначний вплив алкоголю; 

від 0,5 до 1,5 – легке сп’яніння; 

від 1,5 до 2,5 – сп’яніння середнього ступеня; 

від 2,5 до 3,0 - сильне сп’яніння; 

від 3,0 до 5,0 – важке отруєння алкоголем, може настати смерть; 

від 5,0 до 6,0 – смертельне отруєння. 

Наведені дані можуть використовуватися адвокатом для здійснення 

захисту, головним чином, для оцінки поведінки пішоходів у стані сп’яніння. 

Досить часто поведінка пішоходів, що постраждали, є підставою для визнання 

вини обвинуваченого та потерпілого, а в окремих випадках може бути 

підставою для заперечення вини водія [3, с. 149]. 

Що стосується іноземних держав, то в Сінгапурі якщо водій керує транс-

портним засобом у стані сп’яніння та вперше попався на очі поліцейському, то 

його можуть позбавити посвідчення водія на рік та застосувати стягнення –

штраф у розмірі 5000 доларів або перебуванням у в'язниці строком на пів року. 

Якщо п'яного водія спіймали вдруге то він може розраховувати на ще більший 

штраф і три роки ув'язнення. При вчиненні ДТП за участю п'яного водія, коли є 

постраждалі люди, до дуже тривалого ув'язнення додається шість ротангових 

ударів палицею. Довічне ув'язнення може отримати водій, який керував 

транспортним засобом у стані сп’яніння та збив людину [5, с. 3]. 

У Китаї закон особливо суворий. Одного водія, який влаштував ДТП з 

летальним результатом, засудили до смертної кари. Якщо ж автолюбитель 

просто спійманий в п’яному вигляді і учасником неприємних дорожніх 

ситуацій ще не став, то відповідальність все одно буде кримінальна - на строк 

від 1 місяця до 6 та передбачено позбавлення посвідчення водія на три роки.  
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Водії у Великобританії не порушують закону, якщо перебувають за 

кермом із рівнем алкоголю в крові до 0,8 проміле (лише в Шотландії граничну 

межу знижено до 0,5 проміле). Якщо перевищено граничну межу, водієві 

загрожує позбавлення посвідчення водія щонайменше на один рік, а в окремих 

випадках - навіть до шести місяців ув'язнення. 

В США любителі спиртних напоїв можуть сісти у в’язницю на термін від 

шести місяців до одного року, а також піддатися тривалому позбавленню 

водійських прав. Допустимий вміст алкоголю у крові для водіїв старше 21 року 

- 0,8 проміле. 

Якщо у Білорусії водій перевищив норму 0,04 проміле в перший раз, то 

заплатить до 12500 доларів штрафу і позбудеться посвідчення водія на три 

роки. За рецидив передбачена кримінальна відповідальність і можуть 

відправити до в’язниці. 

В Японії п’яному водієві (більше 0,03 проміле) загрожує серйозний 

штраф і позбавлення посвідчення водія на довгий термін. Якщо нетверезий 

винуватець аварії зник з місця ДТП, то посвідчення водія відберуть на 10 років. 

Країна карає не тільки самих п’яних водіїв, але і пасажирів, які сіли до них в 

автомобіль [4, с. 163]. 

Більшість іноземних держав не забороняє керування транспортним засобом 

під дією алкоголю, а лише обмежується кількісним рівнем або ступенем 

концентрації алкоголю в крові водія. Вплив різних доз алкоголю на водійські 

здатності людини і, як наслідок, на ймовірність здійснення ДТП. Це надало 

підставу для широкої підтримки ідеї в тому, що максимально допустимий рівень 

вмісту алкоголю не повинен перевищувати 0,5г в розрахунку на 1 літр крові. 
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На сьогоднішній день, в умовах прискореного розвитку сучасних  

інформаційних технологій, приділяється значна увага доступу та захисту 

інформації в аспекті розбудови української правової державності. З появою 

сучасної комп’ютерної техніки, мобільних пристроїв з виходом в глобальну 

мережу інтернет, активно загострились питання стосовно захисту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п
https://court.gov.ua/archive/442232/
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конституційних прав і свобод людини та громадянина у сфері інформаційних 

відносин. У свою чергу, це стосується органів публічної влади, що 

використовують інформацію для реалізації своїх владних повноважень та 

несуть відповідальність за її збереження з метою недопущення потрапляння в 

руки третіх осіб без правових на те підстав, що може завдати істотну шкоду 

інтересам держави та суспільству. З іншого боку, це та інформація, що 

використовується та поширюється фізичними особами на власний розсуд 

шляхом розміщенням її у відповідних ЗМІ. 

Метою моєї доповіді є характеристика проблематики конституційних 

цінностей, що виникають у процесі передачі, отримання, розповсюдження, 

обробки, використання інформації та її захисту від несанкціонованого впливу з 

боку фізичних та юридичних осіб. 

Так, частиною 2 статтею 34 Конституції України  встановлено, що кожен 

має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір [1]. Даний 

припис, чітко встановлює важливі конституційні цінності з метою наповнення 

широкого кола обізнаності суспільства та здатності кожного суб’єкта 

правовідносин бути в курсі усіх важливих подій. За таких умов, органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати 

усім за винятком обмежень передбачених законодавством, доступ до тих 

відомостей, що можуть бути корисними для реалізації своїх конституційних 

прав та свобод або тих даних, що є необхідними для службових осіб при 

виконанні своїх повноважень шляхом розміщення в ЗМІ (на офіційних веб - 

сайтах, газетах, журналах, телебаченнях тощо). Важливим завданням для 

вищезазначених суб’єктів владних повноважень є збереження таких складових 

інформаційних цінностей зокрема як повнота, достовірність, надійна 

захищеність від третіх осіб.  

Проте реалізації такої цінності в нашій державі є далеко не 

безпроблемним явищем. На сьогоднішній день, на практиці трапляються 

непоодинокі випадки, що безпосередньо пов’язані зі зловживанням 
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вищевказаною конституційною нормою. Такими випадками здебільш є: 

поширення та розповсюдження інформації про фізичну особу, що здійснюється 

всупереч її волі шляхом відеозйомки та викладенням її в різних соціальних 

мережах, веб-сайтах, де містяться елементи образ, знущань над нею, інших 

антиморальних соціальних діянь, що паплюжать честь, гідність та посягають на 

інші елементи людських цінностей; поширення недостовірної інформації про 

діяльність певних підприємств, установ, організацій, що підривають ділову 

репутацію цих юридичних осіб, в більшості випадках це стосується діяльності 

журналістів, які поширюють ті відомості, які не відповідають дійсності шляхом 

їх перекручування та тлумаченням на свою користь, заради підвищення своїх 

власних рейтингів та залученням  читачів; заволодіння особистими даними в 

соціальних мережах, особистих електронних кабінетах банківських рахунків з 

метою проведення різноманітних шахрайських операцій з фінансовими 

коштами, майном та інші протиправні дії, що створюють значну матеріальну та 

моральну шкоду людині. 

Останнім часом, важливим аспектом у вирішенні вищезазначених 

проблем, постає питання щодо захисту своїх конституційних прав і свобод 

шляхом зверненням до судових та правоохоронних органів стосовно 

недобросовісних поширювачів інформації та злочинців, зокрема інтернет 

шахраїв, які на теперішній час майже неможливо відслідкувати їх 

місцезнаходження з метою притягнення їх до юридичної відповідальності. 

Досить багато питань виникає до відповідних структурних підрозділів органів 

Національної поліції, а саме кіберполіції, яка на даний час не може належним 

чином швидко та якісно реагувати на вищезазначені правопорушення та 

виконувати інші поставлені завдання в сфері захисту інформаційно-правових 

відносин  через відсутність належного програмного забезпечення. 

Крім цього, виникає безліч питань, безпосередньо до фінансових установ, 

які на на сьогоднішній день також  не можуть належним чином захистити дані 

через відсутність якісних антишпіонських програм від проникнення до 

особистих електронних кабінетів своїх клієнтів банку, що негативно впливає на 
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майновий стан особи та призводить до порушення інших конституційних 

правових цінностей. За таких обставин, нашому парламенту та уряду просто 

необхідно здійснювати ряд політичних та економічних заходів з метою 

посилення контролю та рівня захисту конституційних прав, свобод та їх 

цінностей, а саме: створювати нові нормативно-правові акти в сфері 

регулювання та захисту інформації, посилювати види відповідальності за 

правопорушення в сфері інформаційного законодавства шляхом криміналізації 

деяких видів порушень, зокрема таких як наклеп, ненадання або несвоєчасне 

надання інформації посадовими особами суб’єктів владних повноважень, 

особливо це стосується відомостей, які є надзвичайно важливими для людини, 

суспільства, держави (інформація щодо стану свого здоров’я, інформація про 

надзвичайні ситуації природного, техногенного характеру, що потребує 

швидкого реагування та її негайного відвернення,  з  метою недопущення 

виникнення подальших несприятливих наслідків, яке може становити серйозну 

загрозу суспільству  тощо), залучати професійних програмістів вчених для 

розробки відповідного програмного забезпечення, що могло б відслідковувати 

та за незначний проміжок часу ідентифікувати правопорушників на місці або 

встановлювати авторство викладеної відповідної інформації, що шкодить 

інтересам суспільству та державі. У свою чергу, це все позитивно та якісно 

може вплинути на зміни у правовому полі,  яке посилить рівень захисту людини 

в інформаційному просторі та в деякій мірі вдасться подолати випадки 

зловживань конституційними правами і свободами. 

На практиці, існують й інші проблеми інформаційної сфери, які носять в 

собі загальнолюдський соціальний фактор. Це стосується тих недоліків, що 

пов’язані безпосередньо з низьким рівнем грамотності населення, а саме, не 

чітке формулювання поставлених запитань, які містяться здебільше у 

інформаційних запитах, зверненнях, що ускладнює  розуміння та призводить в 

решті-решт до надання некоректної або неповної відповіді посадовими особами 

публічної влади, від чого залежить подальша  доля прав і обов’язків осіб, 

недосконалий рівень знань чинного законодавства фахівців у відповідних 
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галузях, які надають некоректні консультації пересічним громадянам, 

неправильне розуміння норми права, що включає в себе надання власної 

неправової суб’єктивної оцінки фактів викладених в процесуальних та інших 

документах, що призводить в решті-решт до спотворення наявної інформації. 

Нажаль вищезазначені фактори, в силу своїх об’єктивних та суб’єктивних 

обставин, неможливо подолати через низький рівень правової свідомості 

людства та відсутність якісного контролю у сфері належної професійної 

підготовки кадрів для допуску до управління державними справами. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти загального висновку, 

що розвиток інформаційної сфери суспільства в Україні  на сьогоднішній день є 

далеко небезпроблемним явищем. З появою сучасних комп’ютерних пристроїв 

та іншої організаційної техніки з виходом в глобальну мережу інтернет, в 

останні роки значно збільшився рівень та кількість порушень конституційних 

прав і свобод людини та громадянина, що пов’язано зі зловживанням правами. 

Обов’язок України як правової держави полягає передусім у її належному 

забезпеченні та підтриманні таких важливих цінностей, зокрема як належне 

надання, опрацювання, розуміння, сприйняття інформації, її захист від 

перекручування та несанкціонованого впливу як представниками органів 

публічної влади, так і пересічних громадянами. Адже це є провідним 

поштовхом у розвитку правової державності, яке в значній мірі забезпечить 

захист прав та інтересів людини, суспільства та держави. 
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УДК 7 Юридичні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБАЦІЇ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Савчук Н.М. 

вчитель історії та правознавства 

Пісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

с. Піски Житомирського району 

The article deals with the problems of introducing the institute of probation in 

Ukraine in connection with the adoption of a new law on probation based on 

international experience and the main trends of the national legal system in this area. 

Пробація  розглядається як система наглядових та соціально-виховних 

заходів, які застосовуються за рішенням суду та відповідно до чинного 

законодавства до засуджених, а також заходи, спрямовані на забезпечення суду 

інформацією, що характеризує обвинуваченого. 

Актуальність. Зростанням злочинності серед неповнолітніх зосереджує 

особливу увагу на дослідженні питання застосування пробації щодо цієї 

категорії осіб. Завданням застосування пробації щодо неповнолітніх  є  їх ви-

правлення та ресоціалізація, а також попередження вчинення наступних 

злочинів  шляхом  встановлення належного нагляду за засудженими неповно-

літніми, наданням допомоги в працевлаштуванні та при здобутті освіти. 

Національна модель пробації розроблена на основі Рекомендації Ради Європи 

та втілена в Законі України «Про пробацію» від 05.02.2015 року. 

Окремі аспекти даного питання висвітлено в працях таких науковців як 

О.В. Беца, І.Г. Богатирьова, О.І. Богатирьової, І.А. Вартилецької, М.Р. Гета, 

О.М. Джужі, В.Л. Дрьоміна, Г.В. Дідківської. 

У сучасному розумінні термін «пробація» був впроваджений використа-

ний у країнах англо-американської правової системи. Перші законодавчі акти, 

що закріплювали поняття пробації у Великобританії були прийняті в кінці ХІХ-

на початку ХХ століття. 

О. І. Богатирьова під пробацією розуміє випробувальний режим, 
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встановлений судом, що дозволяє перевірити, чи зможе засуджений, який 

вчинив злочин, перебувати у суспільстві та не вчиняти нових правопорушень 

без відбування покарання з одночасним покладанням на нього обов’язків, 

встановлення пробаційного нагляду та сприянням в отриманні соціально-

правової допомоги [1, с.326]. 

О. В. Беца вказує, що пробація – випробування умовним засудженням та 

відстрочкою від виконання вироку, тобто під пробацією розуміється умовне 

невиконання призначеного покарання або умовне непризначення покарання із 

поміщенням засудженого на певний термін під індивідуальний нагляд 

посадової особи, яка здійснює контроль за його поведінкою, виконанням ним 

обов’язків та умов пробації [2, с. 29]. 

І.Г. Богатирьов визнає пробацію як сучасну модель роботи з особами, які 

вчинили злочин і, яким за вироком суду призначене покарання, не пов'язане з 

позбавленням волі [3, с. 25]. 

Спеціальним законодавчим актом у цій галузі є Закон України «Про 

пробацію», який встановлює мету, завдання, підстави та види пробації. Крім 

загальних правил пробації, Закон визначає особливості пробації щодо окремої 

категорії осіб – неповнолітніх. В Україні особливості пробації щодо 

неповнолітніх визначені статтею 12 Закону України «Про пробацію», 

відповідно до якої пробація щодо неповнолітніх – це система наглядових та 

соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно 

до закону до засуджених віком від 14 до 18 років [4]. 

У зв’язку з фізіологічними та психологічними особливостями неповноліт-

ніх, при застосуванні заходів пробації щодо них акцентується увага на за безпе-

чення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактики 

агресивної поведінки, мотивації позитивних змін особистості, поліпшення 

соціальних стосунків. Соціально-виховна робота з засудженими неповно-

літніми може проводитися із залученням батьків або їх законних представників. 

Заходи пробації реалізуються у взаємодії та координації з органами і службами 

у справах дітей, спеціальними установами та закладами, які здійснюють їх 
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соціальний захист і профілактику правопорушень. 

Реалізація пробаційних програм щодо засуджених неповнолітніх 

здійснюється у взаємодії із центральним органом виконавчої влади, що формує 

державну політику у сфері соціальної політики. 

У більшості європейських країн позбавлення волі неповнолітніх 

застосовується судами досить рідко, натомість існує широкий перелік покарань, 

які не пов’язані із позбавленням волі. Найпоширенішою санкцією є відвідуван-

ня центру порядку. Рішенням суду встановлюється кількість годин відвідування 

центру залежно від віку особи. Широкого поширення в європейських країнах 

набули також центри пробації та виправні гуртожитки [5]. 

Доцільно розглянути досвід деяких європейських країн щодо 

застосування пробаційних заходів щодо неповнолітніх. Наприклад, заходами 

вихов¬ного характеру в Румунії є попередження, ордери на на-гляд, ордери на 

відвідування навчального центру і тримання в спеціальній лікарні. Ордер на 

нагляд призначається судом переважно строком на один рік та реалізується під 

наглядом батьків дитини чи осіб, які їх замінюють або вчителя. Суд також може 

встановити окремі обмеження для неповнолітнього: не відвідувати встановлені 

місця; не спілкуватись з визначеними особами; відпрацювати визначену 

кількість громадських робіт у вільний від навчання час. З метою здійснення 

виховного впливу на особу може бути призначений ордер на відвідування 

навчального центру, де неповнолітньому надається можливість навча¬тись і 

отримати професійну підготовку відпо¬відно до своїх здібностей [5]. 

В Латвії до засуджених неповнолітніх застосовуються освітні та виправні 

заходи. У чинному законодавстві країни пе¬редбачено низку таких заходів, до 

яких відносять: попереджен¬ня, надання потерпілому компенсації, передання 

під на¬гляд батьків або осіб чи установ, що їх заміняють, поміщення у 

виправний освітній заклад, ви¬бачення перед потерпілим [5]. Контроль за 

реалізацією таких заходів покладено на наглядовий орган, який призначається 

муніципалітетом, разом з Національною Службою Пробації.  

У Болгарії діє спеціально створене Управління з попередження 
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злочинності неповнолітніх, що проводить соціальну роботу з неповнолітніми 

правопорушниками та здійснює нагляд за ними. 

 Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що основними 

завданнями органів пробації Латвії, Румунії, Болгарії є: 

1)здійснення нагляду за неповнолітніми правопорушниками, яким 

призначено нагляд служби пробації; 

2) здійснення підготовки досудових доповідей. 

Таким чином, діяльність органу пробації спрямована на вдосконалення 

національних засад протидії злочинності серед неповнолітніх та має на меті 

виправлення та ресоціалізацію засуджених осіб. Враховуючи фізіологічні та 

психологічні особливості неповнолітніх застосування пробації щодо них має 

свої, відмінні від апробаційних заходів щодо повнолітніх, особливості. 

Відмінностями є залучення спеціальних органів до реалізації пробаційних 

програм, акцентування уваги на нормальному психічному та фізичному 

розвитку неповнолітніх та спрямуванні неповнолітніх до правослухняної 

поведінки.  

Міжнародний досвід є основою побудови національної моделі пробації в 

Україні. В більшості європейських країн частіше застосовуються покарання, що 

не пов’язані із позбавленням волі. Вивчення досвіду зарубіжних країн свідчить 

про те, що застосування покарань, які не пов’язані з позбавленням волі, щодо 

неповнолітніх є ефективним способом попередження злочинності серед даної 

категорії осіб. Найбільш широко застосовуються виправні та освітні центри, які 

надають можливість особі навчати та отримати відповідні професійні навички 

виходячи із здібностей неповнолітнього, та виконують своє безпосереднє 

завдання – сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених неповнолітніх. 
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Останніми роками акціонерна форма господарювання набуває все 

динамічніший розвиток в нашій державі. Зростання кількості акціонерів, 

необхідність захисту їх інтересів потребують від науковців підвищеної уваги 

щодо дослідження питань діяльності вітчизняного ринку акціонерних 

товариств, оцінки стану та динаміки ефективності їх фінансово-господарської 

діяльності, доцільності та ефективності проведення емісійної та дивідендної 

політики, а також системи управління прибутком та акціонерним капіталом, 

здійснення фінансових операцій із цінними паперами на фондовому ринку. 

У сучaсних умoвaх в екoнoміці Укрaїни віднoсини фoрм влaснoсті грaють 

дaлекo не oстaнню, a нaвіть, oдну з oснoвoпoлoжних рoлей в стaбілізaції екoнo-



73 
 

мічнoгo стaну в крaїні. Дoслідження вкaзaних вище нaпрямків знaхoдимo в прa-

цях тaких вчених, як О.Білик, І.Блaнк, О.Близнюк, В.Гaлaнoв, М.Грідчінa, Р.Слa-

в’юк тa ін. Ними oписaні oснoвні пoлoження aкціoнернoї фoрми влaснoсті. Рaзoм 

з тим, в aкціoнерних тoвaриствaх мoжуть oб’єднувaтися різні фoрми бaзoвoї влa-

снoсті зaлежнo від влaсників aкцій – підприємств, держaви, oкремих грoмaдян.  

Діяльність акціонерних товариств на території України регулює закон 

України «Про акціонерні товариства» [1]. 

У нaукoвих дoслідженнях, присвячених прoблемaм кoрпoрaтивнoгo 

прaвa, вислoвлюються прoтилежні тoчки зoру щoдo визнaчення прирoди 

прaвoвіднoсин, які виникaють при ствoренні гoспoдaрських тoвaриств, в тoму 

числі й aкціoнерних. Відпoвіднo дo першoї тoчки зoру, віднoсини, які 

виникaють при зaснувaнні юридичних oсіб, в тoму числі й aкціoнерних 

тoвaриств, визнaються кoрпoрaтивними віднoсинaми. Відпoвіднo дo другoї, 

нaгoлoшується нa тoму, щo дo мoменту держaвнoї реєстрaції не існує 

юридичнoї oсoби, відпoвіднo не виникaють кoрпoрaтивні прaвa, a тoму 

недoречним є віднесення дo кoрпoрaтивних віднoсин, які виникaють при 

ствoренні товариства [2, с. 113].  

Під правовим регулюванням діяльності акціонерних товариств розумі-

ються прийоми, способи, засоби впливу права на суспільні відносини громадян, 

пов'язані з діяльністю акціонерних товариств. При цьому важливо враховувати:  

– суб'єкти регулювання акціонерних товариств формуються суто 

добровільно й на основі фінансової участі, що виражається в кількості акцій, 

придбаних кожним конкретним учасником (акціонером);  

– акціонерні товариства відрізняються від інших видів комерційних 

корпорацій тим, що вони, по суті, є найбільш великими товариствами, як за 

кількістю учасників, так і за фінансовими, матеріальними, людськими та 

іншими ресурсами, які знаходяться в їхньому розпорядженні. Із цим пов'язаний 

і особливий інтерес, і увага з боку держави до акціонерних товариств, до 

законодавчого регулювання їхньої діяльності, до забезпечення відповідних 

гарантій, захисту, безпеки [4, с. 54-55]. 
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До переваг акціонерного товариства можна віднести: 

– можливість великої концентрації капіталу для реалізації ефекту 

масштабу виробництва, впровадження великих інноваційних проектів, програм; 

 – залучення додаткового капіталу на основі додаткової емісії акцій та 

облігацій;  

– простота вступу та виходу з акціонерного товариства шляхом продажу 

(відчуження) акцій; – стабільність майнової бази акціонерного товариства, ос-

кільки на неї, як правило, не впливає вихід акціонера з акціонерного товариства;  

– необмежений життєвий цикл, оскільки зміни власників або диверсифіка-

ція, зростання або скорочення капіталу не означають зміну його організаційно-

правової форми;  

– можливість застосування в різних сферах та видах економічної 

діяльності (банківська, страхова, інвестиційна діяльність тощо) та в усіх сферах 

економіки;  

– відсутність обов'язкової персональної участі акціонерів у діяльності 

акціонерного товариства, що полегшує участь у ньому і відповідно дозволяє 

залучати нових акціонерів і їх кошти;  

– залучення до участі у публічних акціонерних товариствах широких 

верств населення і відповідно – розподілу прибутку акціонерного товариства між 

ними;  

– можливість зменшення ризику портфельних інвесторів за рахунок 

вкладення капіталу в різні акціонерні товариства;  

– розділення функцій володіння та управління як основи зростання 

якісного рівня менеджменту шляхом залучення до управління акціонерного 

товариства  осіб, які не є його учасниками;  

– розмежування сфер компетенції органів акціонерного товариства;  

– можливість перехресного володіння частками майна партнерів 

акціонерного товариства для здійснення взаємовпливу на розвиток підприємств; 

 – гласність і прозорість виробничо-господарської діяльності;  

– можливості укладання міжнародних контрактів;  
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– можливість здійснення контролю над акціонерним товариством завдяки 

володінню контрольним пакетом акцій [3, с. 156]. 

Прoте aкціoнернa фoрмa гoспoдaрювaння мaє і певні недoліки:  

1) великі первинні витрaти грoшoвих кoштів і чaсу при реєстрaції зa 

рaхунoк витрaт нa юридичні пoслуги, підгoтoвку реєстрaційних дoкументів, 

випуск aкцій і т. п.;  

2) мoжливoсті злoвживaнь. У зв’язку з тим, щo кoрпoрaція є юридичнoю 

oсoбoю, несумлінні менеджери кoмпaнії інoді дістaють мoжливість уникнути 

oсoбистoї відпoвідaльнoсті зa сумнівну вирoбничу діяльність;  

3) мoжливoсті рoзбіжнoстей між менеджерaми і влaсникaми aкцій у 

зв’язку з істoтними рoзбіжнoстями між функцією влaснoсті і функцією 

упрaвління. Чaстo рoзумні прaгнення менеджерів удoскoнaлити вирoбництвo 

aбo oргaнізaцію прaці не знaхoдять підтримки у aкціoнерів, oскільки, 

збільшуючи витрaти, вoни зменшують дивіденди;  

4) труднoщі ліквідaції у зв’язку з існувaнням принципу oбмеженoї 

відпoвідaльнoсті. Чaстіше всьoгo кoрпoрaція припиняє свoє існувaння в 

результaті злиття aбo пoглинaння іншими фірмaми; 

5) відчуження aкціoнерів від упрaвління aкціoнерними тoвaриствaми з 

причин мoжливoсті фoрмувaння викoнaвчoгo oргaну з нaймaних прaцівників і 

неoбoв'язкoвість персoнaльнoї учaсті в них aкціoнерів; 

6) нaявність різнoспрямoвaних інтересів різних груп aкціoнерів (кoнф-

лікти інтересів); 

7) ігнoрувaння інтересів меншoсті aкціoнерів при прийнятті управліньких 

рішень тa oбмеженість впливу oкремих aкціoнерів нa діяльність aкціoнерних 

тoвaриств [2, с. 112].  

Отже, можна зробити висновок, що зважаючи на світову практику та усі 

переваги акціонерного товариства можна вважати, що акціонерне товариство є 

найбільш стійкою формою підприємницької діяльності. Воно може функціону-

вати тривалий період незалежно від його власників (акціонерів), що створює 

можливості для перспективного розвитку ринкової економіки в країні. 
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