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THE CORRESPONDENCE ISSUES BETWEEN LEGISLATIVE FRAMEWORK 

AND MEASURES FOR FUTURE OFFICERS TRAINING 

 

Andrii Nechepurenko, 

Senior Associate Professor of Hetman Petro 

Sahaidachnyi National Army Academy 

(Ukraine,ф Lviv) 

It is well-known that as a result of the Ukrainian army unsuccessful reforms 

during 1992-2012, with the onset of Russian Federation armed aggression against our 

country, not only general drawbacks in the military personnel training and retraining 

system have appeared, but also the so-called ―legislative gaps‖. 

A number of documents were processed and approved at the state level during 

2015-2018. These documents have become fundamental for the current military 

personnel policy implementation: the law of Ukraine ―On the National Security of 

Ukraine‖ of June 21, 2018, № 2469-VIII; the National Security Strategy of Ukraine 

approved by the decree of the President of Ukraine of May 26, 2015, № 287/2015; 

the Military Doctrine of Ukraine, approved by the decree of the President of Ukraine 

of September 24, 2015, № 555/2015; The Concept of the Development of the 

Security and Defense Sector of Ukraine approved by the decree of the President of 

Ukraine of March 14, 2016, № 92/2016; The Strategic Defense Bulletin of Ukraine 

enacted by the decree of the President of Ukraine of 06 June 2016 № 240/2016; The 

State Program for the Development of the Armed Forces of Ukraine for the period up 

to 2020, enacted by the decree of the President of Ukraine of March 22, 2017, № 

73/2017, etc. 

The Concept of military personnel policy in the Armed Forces of Ukraine for 

the period up to 2020 and the action plan to implement the abovementioned concept 

were approved by the decree of the Ministry of Defense of Ukraine of 26 June 2017 

№ 342. They aimed at the creation of an integral system for the formation, training, 

and effective use of personnel in accordance with the needs of Ukrainian Armed 

Forces as well as at the assurance each person’s needs and formation of motivation 
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for military service along with the possibility of realizing their potential during the 

training []. 

The creation of professional non-commissioned officer personnel and the 

provision of first officer positions recruitment is, starting from 2015, one of the 

topical issues of the Ukrainian army development. For that purpose, the Defense 

Agency has suggested a number of effective methods: course training (staff 

development) and retraining of the officers and non-commissioned officers according 

to the new military specialty; military training courses (3 months) for the non-

commissioned officers with an assignment to the officer personnel positions and 

promotion to ―second lieutenant‖; arranging ―the pilot project‖ such as experimental 

program ―Leadership Courses‖. This project involves the enrollment of civil citizens 

who obtained bachelor degree and higher for training (up to 12 months) for the 

contract enlisted military service in the first officer positions. The proposed forms 

and methods of military personnel training are constantly adjusting in order to find an 

appropriate version, which should provide the conditions for mastering a certain 

military specialty on a professional level. 

As it was mentioned above, the main efforts of the Ukrainian Armed Forces 

military personnel policy are aimed at ensuring the further military service of the 

most professionally trained military personnel. At the same time, it is necessary to 

state that the introduction of new forms and methods of military personnel training 

and retraining on this scale is carried out almost for the first time in the Ukrainian 

army. This introduction is conducted simultaneously with the new organizational and 

staff structures formation in the conditions of military operations in East Ukraine, 

which greatly complicate the situation, and affects the quality of the planned 

measures implementation. 

The military education is an integral part of the Ukrainian state education 

system, and the requirements of the Law of Ukraine ―On Higher Education‖ are 

mandatory for implementation in military schools. 

The Article 5 of the Law of Ukraine ―On Higher Education‖ documented the 

levels and degrees of higher education, which are divided into the beginner level 
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(short cycle) of higher education, the first (bachelor) level, the second (master) level, 

the third (educational-scientific / educational-creative) level and scientific level. 

Higher education at each of these levels involves the successful completion of 

the educational or scientific program, which is the reason for awarding the 

appropriate degree of higher education: 

- junior bachelor; 

- bachelor; 

- magister; 

- Doctor of Philosophy / Doctor of Arts; 

- Doctor of Science. 

The Ukrainian civil citizens training for the military service in the officer 

personnel position is conducted in high military schools and military educational 

units of high military schools (hereinafter – (HMS (MEUHMS)), where cadets, 

students, service and doctoral students are trained.  

Article 25, paragraph 4 of the law of Ukraine ―On Military Duty and Military 

Services‖ (hereinafter – Law) defines the category of Ukrainian citizens who are 

regarded as cadets and students. By this Law: ―The citizens of Ukraine who, 

according to the established procedure, are enrolled in high military schools or 

military educational units of high military schools for the obtaining certain 

educational and qualification levels and do not have officer ranks are regarded as 

cadets while those with such ranks are students.‖ 

The Law clearly defined that cadets are considered to be citizens enrolled in 

HMS (MEUHMS) who do not have officer ranks while the students are exclusively 

officers who want to ―obtain certain educational and qualification levels‖. 

Since August 2018 ―a pilot project‖ has been carried out involving the 

enrollment of civil citizens who obtained bachelor degree and higher for training (up 

to 12 months) on the ―Leadership Courses‖ for the contract enlisted military service 

in the first officer positions in future. It was done in order to implement the 

commission of the Minister of Defense of Ukraine of July 5, 2018, № 7530/з/3, and 

later the decree of the Minister of Defense of Ukraine of August 3, 2018, № 389 ―On 
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the organization of the pilot project at the Hetman Petro Sahaidachny National Army 

Academy‖. 

It should be noted that the training civil citizens who obtained bachelor degree 

and higher for the military service in the first officer positions is carried out in the 

system of retraining (in order to master another profession). 

Civil citizens’ retraining is aimed at the vocational training in military 

occupational specialties of the tactical level of education such as ―Combat application 

of mechanized formations and military units‖, and ―Combat application of 

formations, military units and ground artillery units‖.  

In general, the order of enrollment for studies and the pilot program for the 

training of military specialists on the ―Leadership Courses‖ are carried out by the 

following stages: 

- enrollment for the ―Leadership Courses‖ under the Head of Hetman Petro 

Sahaidachny National Army Academy order according to the results of the 

competitive admissions;  

- conclusion the contracts of military service at the rank of private personnel in 

the 184 Training Center with civil citizens and their retention in the positions of 

cadets of the training center; 

- awarding a military rank of junior sergeant to the students of the courses with 

the simultaneous conclusion of the contracts for the military service in the non-

commissioned officer personnel position;  assigning to the position of ―student of the 

course‖ on the results of mastering the educational material of basic combined arms 

training and professional training; 

- completing a basic combat training course in the field that corresponds with 

military occupational specialties of the first officer positions. In case of the final 

examination successful completion the qualification level of ―officer of the tactical 

level‖ is obtained along with the contract conclusion of military service in the officer 

personnel positions and awarding a military rank of ―second lieutenant‖ as well as 

assignment in the position of platoon commander to a combat military unit. 

It should be noted that the Ministry of Defense of Ukraine has made the 
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appropriate amendments to the following regulatory legal acts to provide the proper 

training on the ―Leadership Courses‖: 

- On August 22, 2018, by the decree № 422 to ―Instruction on the 

implementation of the Regulation of military service of Ukrainian citizens in the 

Armed Forces of Ukraine‖ approved by the decree of Ukrainian Minister of Defense 

of April 10, 2009 № 170, the amendments were made to the selection procedure, the 

citizens referrals for training, and their preparations.  

- On August 23, 2018, by the decree № 433 to maintain the military personnel 

(higher educated Ukrainians) at the established posts the amendments were added to 

the decree of Ukrainian Minister of Defense of May 27, 2018, № 337 ―On the 

approval of temporary lists of military occupational specialties and the privates, 

officers, non-commissioned officers, and female soldiers established positions as well 

as tariff lists of positions of the above-mentioned military personnel‖ regarding the 

introduction of the positions ―student of the courses‖ and ―junior soldier‖ with the 5-

th pay grade.  

- by the joint directive of the Ministry of Defense of Ukraine and the General 

Staff of Ukraine of August 29, 2018, as well as the list of amendments to the military 

personnel of October 19, 2018, such position as ―student of the courses‖ was 

instituted. This position corresponds to the military personnel training methods in the 

departments of combat applications of troops, missile troops, and artillery. 

It should be mentioned that by Article 2, paragraph 6 of the Law of Ukraine ―On 

Military Duty and Military Services‖ is established that one of the types of military 

service is ―military service (training) of cadets of high military schools, as well as 

high military schools which have its military institutes, military training divisions, 

military training departments, and military training faculty‖. 

A number of factors were not taken into account during the formulation of 

amendments to the legal system regarding the training on ―Leadership Courses‖: 

- such military personnel are not cadets or students according to the Law 

requirements. They remain in the status of military personnel on the contract enlisted 

military service in the non-commissioned officer personnel positions. The lack of 
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status clarity automatically does not grant such military personnel the rights and 

responsibilities, which the cadets have (granting canicular leave, service pay for the 

position held in the army, etc.); 

- the norms of the Law of Ukraine (article 25, paragraph 10 of the Law and the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 12, 2006, № 964) 

concerning a reimbursement to the Ministry of Defense of Ukraine for the students 

pay in HMS (MEUHMS) in case of both early contract breach due to reluctance to 

continue training or lack of self-discipline and objection to military service in the 

officer personnel positions after the graduation from high military school do not 

apply to the students of the course; 

- the procedure for obtaining the appropriate level of training, which will be the 

reason for awarding a military rank of ―junior sergeant‖ to the students of the courses 

with the simultaneous conclusion of the contracts is not established; 

- the procedure specified in paragraph 106 of the Provision on the military 

service of Ukrainian citizens in the Armed Forces of Ukraine, regarding the military 

personnel dismiss from established posts and their exclusion from the lists of 

personnel under the Chief of HMS (MEUHMS) decree on students of the course 

enrollment is not applied. Such military personnel exclusion from the lists of 

personnel was carried out according to a specific instruction. 

Certainly, the ―Leadership Courses‖ are essential for the Armed Forces of 

Ukraine as they help to recruit motivated and trained officers in a very short period.  
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УДК 323 Політичні науки 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОЛІТИКИ ТА 

ГРИ 

 

Бекдамирова Л.З. 

аспірант кафедри загальноправових  

та політичних наук 

юридичного факультету  

Запорізького національного  

технічного університету  

м.Запоріжжя, Україна  

В цілому пропонуємо розглянути політику «під дахом» проблеми гри – 

«Політика sub specie ludi» (лат. із погляду гри, під знаком гри). Це дозволить вести 

мову про своєрідну ігрову парадигму політичної науки, як про концептуальну ос-

нову теоретичного та прикладного дослідження політики під ігровим кутом зору.  

У довідковій літературі, яка за своїм призначенням покликана уникати 

суттєвих трактувальних неузгодженостей, «гра політична» з легкістю і без жодних 

пояснень трансформується в «політичну гру» або ототожнюється з «політичними 

іграми», що викликає відчуття подвійної, як категоріальної, так і понятійної «роз-

губленості». З'ясовано полісемантичність вищезазначених категорій межами: від 

діяльності в умовних політичних ролях (Ю.Борцов); через метафорично позначені 

закулісні домовленості, інтриги, змови, підкупи та шантажі (Д.Ольшанський, 

Ю.Шемшученко, В.Бабкін, В.Горбатенко); крізь безпосередню вказівку на співвід-

ношення слова з явищами реальних «політичних маневрувань» (О.Бойко); до віль-

ної змагальності політичних суб’єктів на базі конституційно встановлених правил 

(А.Попов); і аж до використання теорії ігор для моделювання певних політичних 

процесів (Д.Ольшанський, І.Вєтрєнко, В.Корнієнко, О.Зорич) [1, c. 10]. 

Надалі підкреслено мультисемантичність поняття «гра». Відзначено, що 

для досягнення термінологічної ясності та уникнення довільного трактування 

«гри», за основу взято типологію ігрової взаємодії (конвенційна гра, автентична 

гра, квазігра) К.Сігова, та доповнено її науковими положеннями Й.Гейзінги, 
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Г.-Ґ.Ґадамера, Р.Каюа, Е.Берна, Г.Гумбрехта, Я.Білика, М.Бойченка, Л.Бевзенко, 

К.Аймедова та інших. 

У якості конвенційної гри за типологією К.Сігова запропоновано розгляд-

дати визначення гри Й.Гейзінгою, як добровільної діяльності, що здійснюється 

у певних часових і просторових межах за вільно прийнятими, але абсолютно 

обов'язковими правилами, маючи обмежену власними рамками мету і супро-

воджуючись почуттями напруги й радості, а також усвідомленням перебування 

в «іншому бутті», відмінному від «повсякденного» життя. Підкреслено, що це 

визначення конвенційної гри співвідноситься з розумінням політики у його 

інституційному, нормативному еквіваленті «policy» та з визначенням «ігор 

політичних» як вільної змагальності політичних сил на базі встановлених 

правил (Конституції), що сприяє створенню порядку в суспільстві і передбачає 

наявність високого рівня політичної культури, поза якою вільна участь в іграх 

політичних не можлива (А.Попов) [3, c.305]. 

Акцентовано увагу на внутрішньому розподілі конвенційної гри на: 

метафізичне «парі» (взаємодія гравця і безликої сили: випадку, долі, фортуни); 

спортивний гейм (взаємодія людей, які сприймають одне одного у якості 

суперників); театральну роль (взаємодія на рівні áктор-роль). З'ясовано, що 

театральний тип конвенційної гри фіксується у теоретичних розвідках щодо 

політики за допомогою поняття «процес театралізації політики». Останнє є 

діяльністю політичних áкторів щодо формування видовищної політики за 

допомогою театрального інсценування політичних дій з метою завоювання, 

утримання та використання політичної влади (В.Ковалєнко, М.Шульга, 

О.Половко). Відзначено також, що «процес театралізації політики» у його PR 

контексті породив появу в науковому обігу поняття «політичний перформанс» 

як комунікативна колективна масова подія, що заздалегідь підготована та 

прорепетирувана, з урахуванням центральної ролі глядачів (Ґ.Почепцов). 

Конвенційна гра відбувається аналогічно не лише до театральної ролі, але 

й до спортивного гейму-змагання. Якщо хід театральної гри визначений 

наперед сценарієм, то участь у спортивному змаганні має смисл настільки, 
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наскільки його результат попередньо не визначений. «Змагальність» характери-

зує діяльність уже не політичних áкторів, а політичних гравців як тих, хто 

здатен обрати напрямок дії, щоб досягти бажаної мети. Відзначено, що у цьому 

спортивному контексті політика постає як форма ризикованої (невизначеної 

результатом) діяльності, у ході якої учасники змагаються за можливість визна-

чати характер та поведінку влади  у межах цивілізованого правового порядку, а 

не варварських «з'ясувань справ» між різними силами (А.Панарін) [4, c.236]. 

З'ясовано, що метафізичне «парі» як межовий тип конвенційної гри, є 

впливом нелюдських, природних та техногенних факторів на політичну сферу 

суспільного життя, коли природні лиха, великі аварії та катастрофи дають 

поштовх новим законодавчим актам, новим політичним правилам (Д.Стоун). 

Щодо автентичної гри за типологією К.Сігова, зауважено, що вона 

відбувається у сокровенній глибині (внутрішньому світі) емпіричного індивіда 

між ним та потенційно можливим, тому походить  не від жорсткої наперед 

заданої системи правил, а визначається онтологічними умовами згоди людей, 

що не поєднується з внутрішніми чи зовнішніми формами примусу і насилля 

над людиною, та запалюється у непідготовленному місці і часі. З'ясовано, що 

автентична гра за типологією К.Сігова відповідає поняттю самоорганізаційної 

гри Л.Бевзенко як процесу соціального структурування, що відбувається 

завдяки таким психологічним ірраціональним механізмам як інтуїція на відміну 

від логіки, відчуття на відміну від розрахунку, неусвідомлене на відміну від 

свідомого. Ініціатором, провокатором, але не творцем цієї самоорганізаційної 

гри є не кожен. Це завжди – харизматичні особистості, які структурують суспі-

льне життя від імені вищої сили. Це – пророки, представники вищої надперсо-

нальної сили і ядро міфологічної структури, які здатні створити правила для 

суспільства. Творцем же самоорганізаційної гри є колективність, яка 

відгукнулась на ініціативу харизматичної особистості (Л.Бевзенко, М.Вебер).  

Таким чином, автентична гра корелюється з ірраціонально-процесуальною 

діяльністю у межах англійського «politics», що першопочатково пов'язана з 

суб'єктом (áктором-гравцем) такого роду дій у рамках організаційного нортівсь-
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кого «polity». Звідси, запропоновано визначення автентичної гри політичної як: 

по-перше, самоорганізаційної діяльності народу як колективного «ми» (грома-

дянського суспільства), яке, у відповідності до засадничих прав людини, не 

погоджується з умовами існуючого суспільного договору, і прагне його 

розірвати заради становлення нового політичного ладу; по-друге, індивідуальної 

діяльності харизматичного лідера, який діючи у відповідності до внутрішнього 

бажання чинити саме так (знову ж таки, у відповідності до засадничих прав 

людини), а не у відповідності, навіть всупереч, офіційно встановленим правилам, 

з часом залучається колективною підтримкою-визнанням широких народних 

мас, що у легітимний спосіб перетворює його персональну автентичну гру на 

конвенційний гейм політичний для членів усієї країни. Тобто, автентична гра 

політична має бути взаємозумовлюючою та взаємозалежною індивідуально-

колективною діяльністю по встановленню правил конвенційної гри політичної. 

Відзначено, що квазігра – це взаємодія, заснована на незнанні хоча б 

одним з її учасників правил гри (К.Сігов). «Квазі» є першою частиною 

складних слів, що значенням відповідає прикметникам несправжній, уявний 

(В.Бусел). Таким чином, виявлено, що квазігра збігається з розумінням гри за 

Е.Берном як серії послідовних трансакцій, що зовні виглядають цілком правдо-

подібно, але насправді мають приховані мотивації. Крім того, квазігра 

співвідноситься з визначенням Д.Ольшанського, Ю.Шемшученка, В.Бабкіна, 

В.Горбатенка, О.Бойка, які зауважили, що «гра політична» – це метафоричне 

найменування політико-психологічного маневрування; інтриги, змови, закуліс-

ні домовленості, замисли, приховані за фасадом зовнішньобездоганних 

політичних відносин.  

Також підкреслено, що квазігра взаємовідноситься з визначення 

політичної гри як гри без правил (Р.Гаріфуллін) та з псевдогрою як ігровим 

середовищем, що конструюється гравцями публічного рівня для глядачів з 

метою приховати істинні цілі влади, коли створюючи видимість рівної гри з 

іншими гравцями, маніпулятори рухаються до реалізації власних односторон-

ніх цілей (О.Кершис, Б.Мотузенко). Отже, під квазігрою політичною пропону-
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ється мати на увазі політичну діяльність, що у публічній політиці подається як 

автентична та конвенційна гра політична, але де-факто, не відповідаючи 

характеристикам першої та другої, є  псевдогрою, блефом, гібридною формою 

автентичної та конвенційної гри політичної [2, c. 258].  

Виходячи з усього вищезазначеного, за допомогою літературного 

прийому «інверсія», проведено розмежування ігрового аспекту політики на 

«гру в політиці» («гру політичну») та «гру в політику» («політичну гру»). 

 У першому варіанті словосполучного поняття на перша місце виноситься 

слово «гра», цим самим робиться смислове навантаження на поняття «чесна 

гра» у відповідності до ознак  конвенційної та автентичної гри політичної. У 

другому варіанті словосполучного поняття на перше місце виноситься слово 

«політична», цим самим робиться смислове навантаження саме на це поняття 

для увиразнення політичної складової гри, що видозмінює останню до «анти-, 

псевдо-, напів-, квазігри». Отже, визначено, що розмежування ігрового аспекту 

політики на два спектри проходить  по лінії понятійних розбіжностей термінів: 

«гра в політиці» (гра політична) як конвенційна та автентична гра політична;  та 

«гра в політику» (політична гра) як квазігра політична.  
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при Президентові України, 

аспірант 

Україна впевнено крокує обраним шляхом євроінтеграційних змін у всіх 

сферах життєдіяльності. І особливо ці зміни потрібні у сфері соціально важливих 

галузей – соціального забезпечення, охорони здоров’я та сфери зайнятості. Разом 

з тим необхідно зазначити, що Європейський Союз як інтеграційна структура 

має обмежені повноваження у сфері вирішення соціальних питань для окремої 

країни, оскільки більшість з них належать до компетенції національних урядів, 

тому безпосередня відповідальність за зайнятість та соціальну політику лежить, 

насамперед, на державах-членах та їх урядах. Це означає, що саме національні 

уряди, а не керівні структури ЄС, вирішують такі питання, як:  

- положення про заробітну плату, включаючи мінімальну заробітну 

плату;  

- роль колективних переговорів у сфері трудових відносин; 

- реформування пенсійної системи та встановлення граничного 

пенсійного віку; 

- допомога з безробіття тощо.  

Упродовж останніх десятиліть ЄС розробив політику соціального виміру і 

створив низку інструментів у соціальному секторі. До них відносяться основні 

правила ЄС, фонди та інструменти, які спрямовані на кращу координацію та 

моніторинг національної політики. ЄС також заохочує держави-члени 

обмінюватися передовим досвідом з таких питань, як соціальна інтеграція, 

бідність та пенсійні системи. Так, і дотепер не втратили правової чинності 
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римські договори 1957 року, які містять основні принципи рівної оплати праці 

жінок і чоловіків та свободу пересування працівників в межах ЄС.  

З метою забезпечення мобільності трудових ресурсів у межах ЄС були 

прийняті додаткові положення, включаючи положення про взаємне визнання 

дипломів, гарантії медичного обслуговування за кордоном та забезпечення 

набутих пенсійних прав. Крім того, існують правила ЄС щодо умов зайнятості, 

у т.ч. у листопаді 2017 року Європейський Парламент, Рада та Комісія 

проголосили Європейську опору соціальних прав з метою забезпечення 

громадян новими правами та підтримкою справедливого та ефективного 

функціонування ринків праці та систем соціального забезпечення [1].  

Європейська опора соціальних прав заснована на 20 основних принципах 

і містить низку (юридичних) ініціатив у трьох основних сферах: 

- адекватна система сталого соціального захисту; 

- рівні можливості та доступ до зайнятості;  

- чесні умови праці. 

Починаючи з перших етапів європейської інтеграції, Європейський 

парламент закликає національні уряди до більш активної політики щодо 

соціальних питань та, в свою чергу, усіляко підтримує пропозиції Комісії в цій 

сфері за кількома напрямками.  

Соціальне забезпечення для європейців, які працюють за кордоном. Коор-

динація соціального забезпечення в рамках ЄС забезпечує положення про 

гарантії, що громадяни не втратять соціальний захист після переїзду в іншу 

країну. У 2019 році Парламент схвалив створення Європейського бюро праці 

для забезпечення справедливого і спрощеного застосування законодавства ЄС 

стосовно мобільності робочої сили та координації заходів щодо соціального 

забезпечення працюючих. У 2018 році Парламент прийняв нові положення про 

розміщення працівників для забезпечення рівної оплати праці за таку ж саму 

роботу в іншій країні. 

Підтримка молоді та безробітних. Сьогодні понад 20 мільйонів 

європейців все ще не мають роботи [2]. Рівень довгострокового безробіття 
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подвоївся за час існування світової фінансово-економічної кризи. Високий 

рівень безробіття серед молоді ставить під загрозу ціле покоління. Кожен має 

мати можливість приєднатися до ринку праці. Але при цьому робочі місця 

мають бути якісними, а не з нестандартними формами зайнятості без захисту і 

майбутнього. Тому основним інструментом ЄС для сприяння зайнятості та 

соціальної інтеграції є Європейський соціальний фонд, заснований ще у 1957 

році. Фонд допоміг мільйонам людей придбати нові професійні навички та 

знайти роботу. Депутати Європарламенту працюють над новою архітектурою 

Фонду, яка буде, зокрема, охоплювати програмами соціальної підтримки дітей і 

молодь в країнах ЄС. Так, зокрема, планується, що Європейський соціальний 

фонд Plus об'єднає низку вже існуючих фондів і програм, надаючи більш 

цілеспрямовану і комплексну підтримку молоді і особам, які втратили роботу. 

Удосконалення діяльності фонду передбачає низку заходів щодо адаптації до 

глобалізації, в рамках якої буде надаватися підтримка працівникам, які не 

мають роботи в результаті зміни тенденцій у світовій економіці, наприклад, у 

разі закриття великими кампаніями заводів або переміщення виробництва за 

межі ЄС. З метою запобігання безробіттю серед молоді, держави-члени ЄС 

вирішили упровадити програму «Гарантія для молоді». Ця ініціатива ЄС 

передбачає усім людям у віці до 25 років якісну пропозицію щодо працевлаш-

тування, додаткової освіти, професійної підготовки або стажування протягом 

чотирьох місяців після того, як особа стала безробітною або закінчила освіту.  

Інтеграція ринку праці. Парламент запропонував комплекс заходів, що 

забезпечують безперешкодне повернення на ринок праці з відпустки через 

хворобу і включення в нього хронічно хворих та інвалідів. Також у 2019 році 

затверджено Європейський закон про доступність, щоб полегшити використан-

ня багатьох повсякденних продуктів і ключових послуг, таких як смартфони, 

комп'ютери або банкомати для літніх людей та інвалідів для країн-членів ЄС.  

Соціальне забезпечення для європейців, які працюють за кордоном. 

Координація соціального забезпечення ЄС забезпечують положення, які 

гарантують, що громадяни не втрачають захисту Після 2019 року Парламент 
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схвалив створення Європейського бюро праці, щоб забезпечити справедливе та 

просте застосування положень ЄС щодо мобільності робочої сили та 

координації соціального забезпечення. Співробітники забезпечують рівну 

оплату за одну й ту ж роботу в одному місці  
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СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

НА ЗАСАДАХ МОБІЛЬНОСТІ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

 

Шевцов В.Г. 

Дніпропетровський регіональний  

інститут державного управління  

Національної академії державного управління  

при Президентові України, 

аспірант 

Загальні цілі ВООЗ для ХХІ століття, запропоновані до впровадження до 

2020 року, передбачають в галузі стоматологічного здоров’я, що у всіх 

європейських країнах частка дітей у віці 6 років без карієсу повинна досягати 

80%. Це дуже амбітні цілі, навіть для розвинених європейських країн. Аби їх 

досягти, національні уряди та органи місцевого самоврядування повинні 

відшукати ефективні форми організації профілактичної роботи серед різних 

вікових груп населення. Тож для України вивчення зарубіжного досвіду 

реалізації існуючої проблеми є важливим науково-практичним завданням. За 

країну-взірець для більш поглибленого дослідження було обрано Польщу. 

https://pon.org.ua/novyny/5486-yevropeyska-konfederacya-profsplok-za-socalnu-yevropu.html
https://pon.org.ua/novyny/5486-yevropeyska-konfederacya-profsplok-za-socalnu-yevropu.html
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У Польщі проблемами здоров’я порожнини рота займаються органи 

галузевого управління як на центральному рівні (Міністерство здоров’я), так і 

на рівні органів місцевого самоврядування. Починаючи з 1997 року в цій країні 

розробляються, реалізуються та фінансуються міністерством довгострокові 

цільові програми (терміном на 5 років). Так, нині у Польщі реалізується 

Національна програмам «Моніторинг статну здоров'я порожнини рота 

польського населення у 2016-2020 роках». Щорічно центральний бюджет 

фінансує близько 600 тис. злотих на виконання програмних заходів. Основними 

цілями Національної програми моніторингу є оцінка здоров'я ротової 

порожнини дітей і дорослих; вивчення соціальних, економічних, організаційних 

і культурних чинників, що впливають на стан здоров’я порожнини рота.  

Головними завданнями програми є:  

- визначення стану здоров'я ротової порожнини та пов'язаної з нею 

якості життя різних вікових груп населення Польщі; 

- визначення стану, тенденцій та детермінанти карієсу у дітей та 

підлітків та захворювань пародонту у дорослих; 

- виявлення поточних профілактичних, лікувальних та освітніх потреб, 

пов'язаних із здоров'ям порожнини рота різних вікових груп населення та 

ступенем їх задоволеності з урахуванням існуючого екологічного та 

регіонального різноманіття; 

- визначення існуючого різноманіття орального здоров'я та доступу до 

стоматологічної допомоги; 

- зазначення стратегій, програм та профілактично-просвітницьких 

заходів для покращення здоров'я населення країни. 

Основні програмні заходи включають здійснення щорічних епідеміоло-

гічних та соціально-медичних досліджень специфічного індексу вікових груп 

населення. Дослідження проводяться відповідно до рекомендацій та на основі 

критеріїв класифікації ВООЗ (Основні дані огляду здоров'я, ВООЗ, Женева 

1997) та у співпраці з медичними університетами та регіональними 

спеціалістами-консультантами (в Україні – позаштатний стоматолог департа-
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менту облдержадміністрації). Основними результати проведених моніторинго-

вих досліджень вважається існуюча можливість послатися на ефективність 

існуючої системи стоматологічної допомоги та визначати напрямки 

вдосконалення, які дозволять поліпшити стан загального та стоматологічного 

здоров'я та якість життя дітей та дорослих у Польщі. 

З іншого боку, відповідальність за профілактичний напрямок стоматоло-

гічного здоров’я беруть на себе органи місцевого самоврядування. Але 

доступність безкоштовної профілактики в рамках існування страхової 

медицини є дещо обмеженою. Тому новацією польської стоматології профілак-

тичної є пропозиція щодо упровадження мобільної форми профілактичної 

стоматологічної допомоги. Така форма допомоги реалізована в рамках 

Програми Національного Фонду Здоров’я під назвою «Дентобус». 

Дентобус – це сучасний мобільний стоматологічний кабінет, в якому 

стоматологи безкоштовно оглядають і за потреби лікують зуби дітей і підлітків 

в кожному регіоні країни. Відповідальність органів місцевого самоврядування 

полягає у створенні списків дітей, батьки яких згодні на стоматологічне 

обстеження та лікування своїх дітей в Дентбусі. Це завдання реалізується за 

участі вихователів, вчителів і директорів навчальних закладів. А місцеві органи 

влади розробляють відповідно графік роботи Дентобусу у населеному пункті та 

оприлюднюють його у джерелах відкритого доступу. 

Контракт на надання стоматологічних послуг в Дентбусі укладається стро-

ком на 5 років між обласним відділенням Національного фонду охорони здоров'я 

та обласним комунальним закладом, який зобов’язаний забезпечити роботу 

мобільного кабінету відповідними медичними кадрами (лікар, медична сестра).  

Дентобус - це повністю обладнаний стоматологічний кабінет, в якому 

працює лікар-стоматолог. Кабінет має необхідне устаткування, електронне 

управління стоматологічним кріслом, рентгенівський набір і необхідні 

стоматологічні інструменти. Стоматолог мобільного кабінету надає загальні 

стоматологічні та профілактичні послуги, включені в пакет гарантованих пільг 

для дітей та молоді до 18 років, включаючи консультативні відвідування, 
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навчання чищенню зубів, періодичні та контрольні обстеження, а також 

лікування карієсу. 

Дентобус працює, насамперед, в невеликих містах, де немає 

стоматологічного кабінету ні в школі, ні в безпосередній близькості. Тож така 

форма організації профілактики захворювань порожнини рота гарантує значне 

поліпшення доступу до профілактичних та лікувальних послуг. 

Міністерство охорони здоров'я Польщі закупило 16 Дентобусів, по одно-

му на кожну провінцію. Їх придбання фінансувалося з державного бюджету 

відповідно до Закону про конкретні рішення, що забезпечують поліпшення 

якості та доступності медичних послуг. Доступ до Дентобусу став можливий 

після укладення контракту між органами місцевого самоврядування і поста-

чальником послуг, обраним в ході конкурсу, на балансі якого в подальшому 

буде знаходитися Дентобус і фахівці якого будуть забезпечувати роботу 

мобільного кабінету.  

____________________________________________________________________ 

                                                                                                           Технічні науки 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «КІБЕРПРОСТІР» ТА «КІБЕРБЕЗПЕКА».  

КІБЕРАТАКИ ТА КІБЕРТЕРОРИЗМ. РІВЕНЬ КІБЕРЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. 

                                                                             

       Завізіон С.О., Малевська Я.О.  

Гайдаржийський В.М. 

                                                                          Студенти факультету інноваційних 

технологій 

науковий керівник 

Мормульм М.Ф.  

                                                                  Університет митної справи та фінансів 

                                                                                                    м. Дніпро, Україна 

 Науково-технічна революція початку XXI ст. спричинила в усьому світі 

глибокі системні перетворення. Поєднання досягнень у сфері новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій та стрімкого розвитку інформаційно-

телекомунікаційних систем, викликало появу так званого віртуального 
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простору, який ще отримав назву «кіберпростір». Він не має загальноприйнятих 

кордонів чи меж, проте повністю може вважатися міжнародним простором [1]. 

1. Визначення поняття «кіберпростір» 

Уперше термін «кіберпростір» використав письменник В. Гібсон у 1982 р. 

у новелі «Палаючий Хром» («Burning Chrome»). На його думку, кіберпростір – 

це створена галюцинація, під дією якої щодня перебувають мільярди звичайних 

операторів у всьому світі. Це логічне представлення відомостей, що збережені в 

пам’яті та на магнітних носіях комп’ютерів усього людства, потоки даних у 

просторі розуму; скупчення та сузір’я інформації [2]. 

Відповідно до міжнародного стандарту, кіберпростір – це середовище 

існування, що виникло в результаті взаємодії  людей, програмного 

забезпечення та послуг в Інтернеті за допомогою технологічних пристроїв і 

мереж, що під’єднані до них, якого не існує в будь-які фізичній формі[3]. 

У нормативній базі США зазначено, що кіберпростір – це сфера, яка 

характеризується можливістю використання електронних і електромагнітних 

засобів для запам’ятовування, модифікування та обміну даними в мережевих 

системах і пов’язану з ними фізичними інфраструктурами. 

Для Великобританії кіберпростір – це всі форми мережевої цифрової 

активності, що включає у себе контент і дії, здійснювані через цифрові мережі. 

В Україні взагалі відсутнє стандартизоване поняття кіберпростору. Варто 

навести найбільш повні визначення вітчизняних фахівців щодо цього поняття. 

Так С. Гнатюк, провівши багатокритеріальний аналіз, запропонував таке 

загальне визначення: кіберпростір – це віртуальний простір, який отриманий у 

результаті взаємодії користувачів, програмного забезпечення та апаратного 

забезпечення, мережевих технологій (у т.ч. Інтернет) для підтримки та 

управління процесами перетворення інформації (електронних інформаційних 

ресурсів) з метою забезпечення інформаційних потреб суспільства [4]. 

2. Роль кіберпростору 

Відкритий кіберпростір розширює свободу та можливості людей, збагачує 

суспільство, стимулює відповідальну й ефективну роботу влади і активне 
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залучення громадян до управління державою та вирішення питань місцевого 

значення, забезпечує публічність і прозорість влади, сприяє запобіганню 

корупції. 

Водночас переваги сучасного кіберпростору обумовили виникнення нових 

загроз національній і міжнародній безпеці. Поряд з інцидентами природного 

походження зростає кількість і потужність кібератак, вмотивованих інтересами 

окремих держав, груп та осіб. 

Аналіз існуючих тенденцій свідчить, що терористичні організації для 

реалізації власної протиправної мети починають дедалі частіше  вдаватися до 

кібератак. 

Сьогодні комп'ютерні атаки, що здійснюються терористами або 

хакерськими групами, афілійованими до терористихних організаці, як правило, 

направлені на: 

- Виведення з ладу ІТКС і систем зв'язку за допомогою вірусів, спаму; 

- Тимчасове блокування публічних веб-сайтів шляхом масових DDOS-

атак; 

- Атаки на офіційні веб-сайти або сторінки у соціальних медіаорганів 

державної влади та комерційних організацій з метою розміщення 

повідомлень терористичного спрямування; 

- Несанкціонований доступ у систему з метою викрадення даних або її 

використання в організації кібератак та інші системи (створення бот-

мереж); 

- Незаконне оприлюднення персональних даних у мережі Інтернет 

стосовно політиків, правоохоронців чи військовослужбовців у 

поєднанні із прямими погрозами [5]. 

3. Поняття «Кібербезпека» 

На сьогодні є основний напрям бойових дій у кіберсфері: блокування 

серверів і інтернет-ресурсів за допомогою DDoS-атак. 

Так  в Україні хакерам вдалося атакувати десятки об’єктів критичної 

інфраструктури. Все почалося з того, що у травні 2014 року вони ледь не 
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зірвали процес підведення підсумків президентських виборів. Вночі були 

атаковані сервери ЦВК з метою видалення даних про хід виборчого процесу. 

Чудом утрати даних вдалося уникнути.  

Виникає необхідність нейтралізації подібних загроз.  

З’являється термін «кібербезпека». Проте, загальноприйнятого визначення 

кібербезпеки у законодавстві допоки не існує. 

Так у стратегії Франції, яка присвячена питанням кібербезпеки, дано таке 

визначення: кібербезпека – це бажаний стан інформаційної системи, за якого 

вона може протистояти подіям з кіберпростору, що можуть поставити під 

загрозу доступність, цілісність або конфіденційність даних, які зберігаються, 

обробляються або передаються, та пов’язаних з ними послуг, які ці системи 

пропонують або роблять доступними [6]. 

У німецькій стратегії під кібербезпекою розуміється деяка сукупність 

необхідних і відповідних заходів, у результаті реалізації яких досягається 

мінімізація ризиків [7]. 

Стратегія кібербезпеки України визначає це поняття як стан захищеності 

життєво  важливих інтересів людини та громадянина, суспільства та держави в 

кіберпросторі, що досягається комплексним застосуванням сукупності 

правових, організаційних та інформаційних заходів. 

Отже, на рівні національних і міжнародних стратегічних документів 

визначення кібербезпеки значно різняться. А значить, різняться і підходи не 

лише до змісту відповідних статей, а й до планів дій із забезпечення 

кібербезпеки. 

4. Актуальні проблеми в сфері кібербезпеки в Україні 

Україна все ще залишається вразливою, не в останню чергу через надмірно 

широке впровадження західних програмних продуктів і використання 

матеріально-технічної бази іноземного виробництва. Актуальною залишається 

проблема створення національної операційної системи, відновлення вітчизня-

них потужностей виробництва матеріально-технічної телекомунікаційної бази, 

стимулювання з боку держави створення національного антивірусу. 
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Висновок. На сьогодні комп’ютерні злочини – це одна з найдинамічніших 

груп суспільно небезпечних посягань. Швидко  збільшуються показники 

поширення цих злочинів, а також постійно зростає їх суспільна небезпечність. 

Це зумовлене прискореним розвитком науки й технологій у сфері 

комп’ютеризації, а також постійним і стрімким розширенням сфери 

застосування комп’ютерної техніки. Враховуючи виклики вітчизняного 

безпекового середовища виникає потреба у  ґрунтовному дослідженні явища 

кібертероризму з метою  розбудови комплексного механізму протидії, який 

перш за все має виконувати превентивну функцію. 

Крім того, потребує підвищення рівню кіберзахисту критичної 

інфраструктури держави, який на сьогодні залишається недостатнім, що 

продемонстрували вдалі кібератаки в Україні в травні 2014 року. 
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СЕГМЕНТАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ФІНАНСОВИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 

 

Коткова А. А., 

студентка факультету інформатики  

та обчислювальної техніки 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна 

У статті розглянуто сементацію територіальних бюджетів за фінансовими 

показниками за допомогою кластеризації. Описано методи кластеризації k-

means, g-means, c-means та в результаті їх аналізу запропоновано використання 

алгоритму k-means. Наведено використані засоби розробки HTML, CSS, 

JavaScript та нереляційну базу даних MongoDB. Бюджети зі «схожими» 

характеристиками було згруповано по відповідних кластерах. 

The article deals with the segmentation of territorial budgets by financial 

indicators with the help of clusterization. The methods of clusterization of k-means, 

g-means, c-means are described, and as a result of their analysis, the use of the k-

means algorithm is proposed. The used tools of HTML, CSS, JavaScript and non-

relational database MongoDB are presented. Budgets with "similar" characteristics 

were grouped according to the respective clusters. 

Вступ. Для кожної держави бюджетна система є обов’язковою складовою. 

У кінці XIX – на початку XX століття фінансові відносини виділили в окрему 

газуль наукової економіки. Згідно зі статею 5 Бюджетного кодексу України 

наша країна складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. У статті 

розглянуто саме місцеві бюджети. Чимало дослідників почали активно 

публікувати свої праці, а згодом у 2015 році в Україні почали запускати цілі 

портали, де публікуються дані по місцевих фінансах. Зважаючи на реформу 

децентралізації та ідею «прозорості» бюджету задача дослідження місцевих 
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фінансів є дуже актуальною. Однією з найважливіших задач є сегментація 

даних для знаходження схожих бюджетів за своїми характеристиками. 

Вхідні дані. Початкові дані взято з порталу Open Budget. Для проведення 

кластеризації створено підготовчий документ у форматі .xcl (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Приклад вхідного підготовчого документу для проведення 

кластеризації для доходів 

У цьому документі міститься вся інформація по кожному населеному 

пункту усіх областей у зведеному вигляді за показником «Розпис на рік».  

Горизонтальні поля – це коди доходів, вертикальні поля – це коди 

населених пунктів. Основна інформація – це суми розпису на рік. 

Вхідними даними користувача є задання кількості кластерів для 

здійснення кластеризації. 

Опис структури бази даних. Для роботи використано нереляційну базу 

даних MongoDB. База даних містить колекцію Finances, що складається з двох 

колекцій: Incomes та Expenses. У кожній із цих колекцій містяться масиви 

об’єктів, у яких заповнюються атрибути. На рисунку 3 наведено вміст колекції 

Finances. 

 

Рис. 2. Вміст колекції Finances 

Формальна постановка задачі. Дано: множина об’єктів I. Кожна 

множина об’єктів І представлена набором атрибутів. 

Знайти: множину кластерів K. Для множини кластерів К справедливе таке 

відношення: F: I → K, де F – це відображення множини об’єктів І на множину 

кластерів K. 



29 
 

Множина І = {i1, i2, …, ij, in}, де ij – це об’єкт дослідження. 

Методи розв’язання. Для реалізації поставленої задачі кластеризації 

даних місцевих фінансів можна виділити дві основні класифікації алгоритмів 

кластеризації (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Класифікація алгоритмів кластерного аналізу 

Розглянемо найбільш поширені неїєрархічні алгоритми кластеризації 

даних, а саме: k-means [1, с. 281 – 288], g-means [2] та c-means [2]. 

1) k-means 

Алгоритм працює таким чином, що повинен зробити мінімальним сумарне 

квадратичне відхилення точок кластерів від їх центрів 

2) g-means 

Алгоритм g-means працює таким чином, що повинен визначити кількість 

кластерів 

3) c-means 

Алгоритм с-means відноситься до нечітких алгоритмів кластеризації. 

Основною відмінністю цього алгоритму від вище зазначених є те, що він 

визначає, з якою імовірністю об’єкт буде належати до певного кластеру. 

У роботі [3, с.36 – 40] проведено аналіз різних алгоритмів кластеризації та 

досліджено їх швидкодію. Показано, що алгоритм k-means має високу 

швидкодію та паралелізацію, тому вирішено використати його. 

Формула для обчисленя: 

 
 


k

i Sx
ij

ij

xV
1

2)( 

     (1) 

Після визначення вектору характеристик усі компоненти нормалізуються 

та зводяться до деякого діапазону, що відображається у вигляді відрізку. Уже 



30 
 

для цього цього відрізку необхідно визначити міри подібностей. У роботі 

використано Евклідову відстань. Формула для обчислення: 

 (   )  √∑ (     )
  

      (2) 

Результати. Результатом є зображення кластеризаваних місцевих бюджетів 

за допомого точкової діаграми. На рисунку 4 наведено результат кластеризації 

для 11 кластерів.  

 

Рис. 4. Результати роботи 

Технології розробки. Клієнтська частина: HTML, CSS, JavaScript, NodeJS. 

Серверна частина: JavaScript. 

Висновок. У результаті виконання роботи було показано розподіл 

місцевих бюджетів на різні групи шляхом кластеризації даних. У роботі 

наведено вхідні дані, структуру нереляційної базиданих  MongoDB, формальну 

постановку задачі, описано можливі методи розв’язання  та обґрунтовано вибір 

методу k-means для розв’язання задачі. Описано технології окремо для 

клієнтської та серверної частин.  

Розроблений програмний продукт є корисним для фахівців, що займаються 

питаннями фінансування місцевих бюджетів. У перспективі цей проект можна 

розвивати шляхом реалізації інших методів аналізу даних, а саме: класифікації, 

прогнозування. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ РЕЙОК В ПРОЦЕСІ ШЛІФУВАННЯ НА 
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доцент 

Механіко-машинобудівний інститут 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

м. Київ, Україна 

Взаємодія колеса і рейки призводить до мікро- і макроковзання під час їх 

контакту, абразивного зношування, а також до пластичної деформації рейки. 

Ремонт дефектів рейок виконують шліфуванням, при цьому повністю 

видаляються пошкоджені шари матеріалу. При шліфуванні рейок досягається 

якість їх поверхні в діапазоні від Rz>25 мкм та необхідна точність розмірів, що 

встановлюється технічними умовами. 

В попередній роботі [1] було проаналізовано вплив режимів шліфування 

на зносостійкість поверхні рейки та встановлено, що найнижча швидкість 

зношування забезпечується твердістю поверхні зразків, що знаходиться в 

діапазоні 550 ... 650 НВ.  

Метою роботи є встановлення впливу температури зразка рейки в процесі  

шліфування на зносостійкість його поверхні. 

Дослідження зношування та контактного пошкодження поверхонь зразків 
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шліфованих рейок здійснювалися на машині тертя М-22М за схемою ролик – 

квадрат в умовах сухого тертя (рис.1). 

В якості матеріалу зразка використовувалася німецька рейкова сталь       

(рис. 2) з твердістю НRС 35-38, яка шліфувалась за різними режимами.  В 

якості матеріалу контр зразка використовувалась сталь для виготовлення 

бандажів залізничних коліс (НRС 38-40). Зусилля навантаження складало 10 кг, 

кількість обертів n = 490 1/хв., швидкість ковзання 1 м/с (схема на рис. 1). Зраз-

ки досліджували при сухому терті протягом 1 години, шлях тертя склав  3,6 км. 

Зразки для трибологічних досліджень вирізали із шліфованих рейок, як 

показано на рис. 2. 

 

Для визначення масового зношування зразків використовувалися 

лабораторні ваги 2 класу ВЛР-200. 

Вплив температури зразка рейки в процесі  шліфування на зносостійкість 

його поверхні досліджувався при наступних параметрах шліфування: величина 

припуску - 0,007 мм,  швидкість подачі - 22 м/хв,  швидкості шліфування - 30 м/с. 

По результатам досліджень, побудовано залежність інтенсивності 

зношування від температури зразка рейки в процесі  шліфування (рис. 3).  

З наведеного вище графіка можна побачити, що найнижча інтенсивність  

зношування буде при вищих температурах обробки рейок. Шліфування рейок 

краще проводити в теплий період року. 

1

2

Р

n 1

2

Р

n

 

 

Рис. 1. Схема випробувань 

1 – контрзразок, 2 – зразок. 

 

Рис. 2. Фотографія шліфованої рейки:  

1 – місця вирізки зразків,         

2 – шліфована поверхня,                      

3 – напрямок шліфування, 4 – рейка 
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Рис. 3. Залежність інтенсивності зношування від температури 

зразка рейки в процесі шліфування 

 

Висновок: 

Найнижча швидкість зношування рейок забезпечується при більшій їх 

температурі в процесі шліфування (рис. 3). Оптимальною температурою рейок 

в процесі шліфування є 20˚С. 

Література: 
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БОРОТЬБА З ОБВОДНЕННЯМ ГАЗОВИХ  І 

ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ  СВЕРДЛОВИН  ЗА ДОПОМОГОЮ 

СПІНЮЮЧИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
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завідувач лабораторіями  
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Івано-Франківський національний  

технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 Обводнення газових і газоконденсатних свердловин є одним із найбільш 

серйозних ускладнень під час їх експлуатації. Найбільш характерним це 

ускладнення є на пізній (завершальній) стадії розробки газових і 

газоконденсатних родовищ України. Завершальна стадія розробки газових 

(газоконденсатних) родовищ характеризується тим, що на вибою газової 

свердловини поступово скупчується рідина, що надходить з пласта. З появою 

рідини (води і конденсату) в продукції свердловин знижуються дебіти газу. 

Коли дебіт газу стає меншим від мінімально необхідного дебіту для винесення 

рідини, тоді відбувається нагромадження води на вибою свердловини та у 

привибійній зоні пласта. Негативним наслідком цього є самоглушіння газової 

свердловини водою.     

 Способи  експлуатації  газових  свердловин,  що обводнюються,  під-

розділяють на  способи, що обмежують приплив води у  свердловину, і  

способи вилучення води із вибою свердловини. 
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 Обмеження припливу води у газову свердловину досягається регу-

люванням потоків у пласті, ізоляцією свердловини від поступлення пластових 

вод (ізоляція обводнених пропластків цементним  розчином,  смолами, 

полімерами, піною та іншими матеріалами; установка горизонтальних екранів у 

свердловині при конусоутворенні вод та інші), а також обмеженням відборів 

газу до виключення поступлення води з пласта.        

 Способи вилучення води із газових свердловин підрозділяють на газо-

гідродинамічні, механізовані та фізико-хімічні.      

 Газогідродинамічні методи вилучення води із свердловин ґрунтуються на 

підтримуванні у стовбурі свердловини такої швидкості руху газу, при якій 

рідина виноситься його потоком. Неперервне вилучення рідини з вибою має 

місце при швидкостях руху газу понад 5 м/с в колонах насосно-компресорних 

труб (НКТ) діаметром 63 – 76 мм [1, с. 89]. До газогідродинамічних методів 

вилучення води відносяться вибір раціональної конструкції колони НКТ 

(діаметра і глибини спуску); періодичні продування свердловин в атмосферу по 

факельній лінії та обладнання колони ліфтових труб вибійним і ліфтовими 

диспергаторами з метою створення однорідного високодисперсного газо-

рідинного потоку шляхом механічного і акустичного диспергування рідини (за 

рахунок зниження втрат тиску в стовбурі свердловини шляхом створення в 

ліфтових трубах однорідної структури газорідинного потоку). Найбільш 

поширеним в промисловій практиці з цих методів є періодичні продування 

свердловин. 

 Механізовані методи полягають у відкачуванні рідини з газових 

свердловин глибинними насосами. Застосування глибинних насосів для 

вилучення води із газових свердловин є доцільним на пізній стадії експлуатації 

газового покладу при значних об’ємах води, що надходить, і у випадку, якщо 

ізоляція джерел обводнення з певних причин не має сенсу (економічно 

невигідна) чи неможлива. Проте, цей спосіб вилучення води із свердловин 

застосовується рідко з причини складності обладнання та його недовговічності 

в корозійно-агресивному середовищі.       
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 Фізико-хімічні способи вилучення води ґрунтуються на штучному 

продовженні періоду природного фонтанування свердловини за рахунок дії на 

газорідинний потік в ліфтових трубах фізичними полями, запомповування у 

свердловину спінюючих поверхнево-активних речовин (ПАР) та різних 

хімреагентів, які взаємодіють між собою або з пластовою водою. До даної 

групи належать такі способи виносу рідини з вибоїв газових свердловин: 

диспергування рідини шляхом дії на газорідинний потік фізичними полями, 

наприклад, магнітним, яке призводить до зменшення поверхневого натягу 

рідини на межі з газом; електроліз води на вибою свердловини за допомогою 

спеціальних вибійних пристроїв, що супроводжується виділенням газу; 

періодичне чи безперервне подавання твердих або рідких спінюючих ПАР у 

затрубний простір свердловини чи в НКТ та інші.       

       Найбільш розповсюдженим в промисловій практиці з-поміж фізико-

хімічних методів вилучення води є введення в свердловину спінюючих ПАР  в 

рідкому вигляді. Суть цього способу полягає в тому, що при запомповуванні 

водного розчину ПАР у свердловину, розчиненні його в пластовій воді та 

проходженні через нього газу, утворюється піна. Так як густина піни значно 

менша від густини води, то вона виноситься газовим потоком при швидкостях 

всього 0,1 – 0,2 м/с [2, с. 390], що в 50 раз менше, ніж для води. В 

газовидобувній промисловості для вилучення води із свердловин найчастіше 

використовуються такі ПАР, як превоцел, сульфанол, препарат ОС-20, Сольпен, 

натрієві солі сульфокислот, савенол, синтанол ДС-10, ТЕАС-М, Блок-84, 

синтамід – 5 та інші. На практиці при обробленнях свердловин, як правило, 

використовують водні розчини ПАР з масовою концентрацією 5 – 30 % [3, с. 

501]. Запомповують ПАР у газові свердловини за допомогою насосних 

агрегатів, інгібіторопроводів (централізована подача ПАР у свердловини) та за 

допомогою пригирлових дозуючих пристроїв типу ―Лотос‖ [4, с. 289]. 

Пневматичні комплекси ―Лотос‖ забезпечують циклічне подавання фіксованих 

об’ємів розчину ПАР в затрубний простір свердловини за заданою програмою 

або при збільшенні різниці між тисками в затрубному просторі і в колекторі чи 
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зменшенні дебіту газу (перепаду тиску в штуцері на викиді фонтанної 

арматури) внаслідок нагромадження рідини на вибою свердловини більше 

заданої величини. Розчинником ПАР в пригирлових дозаторах є технічна або 

пластова вода, яку виділяють з газорідинного потоку за допомогою сепаратора, 

розміщеного біля свердловини (на установці підготовки). Комплекси ―Лотос‖ 

використовуються, в основному, при відсутності інгібіторопроводів. 

          Для визначення найбільш ефективних ПАР для винесення води із вибоїв 

газових свердловин визначають такі характеристики ПАР: піноутворювальна 

здатність ПАР (кратність піни), стійкість (стабільність) піни, швидкість 

руйнування піни [5, с. 73 – 76; 6, с. 234 – 235]. Для визначення наведених вище 

піноутворювальних характеристик ПАР в лабораторіях використовують різні 

методи, зокрема: метод згідно ГОСТ 6948-70 (згідно цього методу піну готують 

шляхом  продування  повітря  і  визначають стійкість та кратність піни), метод 

Росс-Майлса та інші. Ці методи описані в [7, с. 343]. Згідно методу Росс-

Майлса піну готують способом виливання, виливаючи 200 мл розчину ПАР в 

дистильованій та мінералізованій воді на поверхню того ж розчину (50 мл) 

через калібрований капіляр діаметром 1,9 ± 0,02 мм з висоти 450 мм. Потім 

вимірюють в термостатованих умовах (при температурі 50 ± 2 
О
С) висоту 

стовпа отриманої таким чином піни (в мм)  зразу  ж  після  виливання  (H0)  і  

через  3,  5  і  10 хвилин (H3, H5 і H10). У [8, с. 4 – 5] наведено схему приладу 

Росс-Майлса і детально описано метод Росс-Майлса (порядок проведення 

лабораторних досліджень).  

 У  лабораторії  підвищення  газоконденсатовилучення   із  пластів  (Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу) були проведені 

лабораторні дослідження з визначення спінюваності ПАР за методом Росс-

Майлса. Лабораторні дослідження проводились з розчинами ПАР в 

мінералізованій воді (синтамід–5, сульфанол, синтанол ДС-10 і барвамід 2К) 

при температурі 50 ± 2  
О
С.  

 Результати лабораторних досліджень з визначення спінюваності розчинів 

ПАР у мінералізованій воді (синтамід–5, сульфанол, синтанол ДС-10 і  барвамід 
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2К) за методом Росс-Майлса (при концентраціях 0,1 % мас., 0,25 % мас. і 0,5 % 

мас.) наведені в таблиці 1.                          

   

Таблиця 1 – Результати лабораторних досліджень з визначення спінюваності 

розчинів ПАР у мінералізованій воді (синтамід–5, сульфанол, синтанол ДС-10 і 

барвамід 2К) за методом Росс-Майлса.       

Висота 

стовпа 

піни, 

мм 

 ПАР,  

концентрація, % мас. 

синтамід–5   сульфанол синтанол ДС-10 барвамід 2К  

0,1 0,25 0,5 0,1 0,25 0,5 0,1 0,25 0,5 0,1 0,25   0,5 

H0 141 155 173 285 311 338 158 232 278 109 123 141 

H3 108 117 128 234 258 282 125 176 210 81 84 87 

H5 93 98 103 230 251 256 112 134 189 65 71 78 

H10 87 91 95 221 224 227 105 109 113 61 64 67 

 

 З результатів лабораторних досліджень випливає, що найкращою 

спінюваністю з-поміж досліджуваних ПАР характеризується ПАР сульфанол. 

Сульфанол може ефективно використовуватись для боротьби зі скупченням 

рідини на вибоях газових і газоконденсатних свердловин. Подавати водний 

розчин ПАР сульфанолу у свердловини можна, як вже було наведено вище, за 

допомогою інгібіторопроводів, насосних агрегатів і пригирлових дозуючих 

пристроїв типу ―Лотос‖.   
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Вступ. Пожежа для людини є джерелом численних небезпек. Це 

зумовлює необхідність дослідження полімерних матеріалів, що використо-

вуються в типових конструкціях більшості електрокабелів на промислових 

підприємствах з метою визначення небезпеки продуктів горіння і розкладання 

цих матеріалів в умовах пожежі. 
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Матеріали і методи. Метою проведення дослідження була оцінка 

полімерних матеріалів, які використовуються у конструкції кабелів і проводів 

за токсичністю продуктів горіння і розкладання та щільністю диму в умовах 

пожежі. Дослідження проводилось на основі системного підходу, аналізу та 

узагальнення наукових робіт вітчизняних та закордонних вчених присвячених 

означеній проблемі, статистичних даних. 

Результати і обговорення. Одним з основних небезпечних факторів при 

пожежі є дим – газоподібне дисперсне середовище, яке містить токсичні 

продукти горіння і розкладання, що представляє собою основну причину 

смертей при пожежах ( до 70 % смертельних випадків при пожежах за світовою 

статистикою ). Найбільшу загрозу для життя людини становлять токсичні 

продукти згорання, особливо при пожежах в будівлях, адже в сучасних 

виробничих, побутових та адміністративних приміщеннях знаходиться значна 

кількість синтетичних матеріалів, що є основними джерелами токсичних 

продуктів згорання. Враховуючи те, що несправна електропроводка може стати 

джерелом займання, оцінка полімерного матеріалу, який використовується у 

конструкції електрокабелів за токсичністю продуктів горіння та розкладання, а 

також за щільністю диму ( димоутворювальною здатністю) є дуже важливою. 

Типова конструкція більшості електрокабелів, що використовується на 

вітчизняних промислових підприємствах являє собою металевий провідник 

(алюміній або мідь), оточений діелектричним шаром ізоляції і захисною 

оболонкою. Головні вимоги до зовнішньої оболонки - стійкість до впливів 

агресивних факторів навколишнього середовища, а до матеріалу ізоляції - 

високі діелектричні властивості. 

Традиційні (галогенні) провідникові матеріали під час горіння генерують 

дим, який містить токсичні сполуки, такі як окис вуглецю, галогенід водню, 

вуглекислий газ. Близько 75% вітчизняного ринку кабельних ПВХ-пластикатів 

складають розроблені більш 30 років тому пластикати загальнопромислового 

призначення для ізоляції та оболонки проводів і кабелів. 

В останні 10-15 років питання заміни ПВХ-пластикатів безгалогеновмісни-
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ми негорючими полімерами стає все більш актуальним. Конгрес Міжнародної 

федерації виробників кабелів, який об'єднує більше ста найбільших кабельних 

компаній з 51 країни світу, констатував, що необхідно значно зменшити застосу-

вання ПВХ-матеріалів, а також виключити з серійних рецептур високотоксичні 

з'єднання кадмію і свинцю. Останнім часом найбільш динамічно розвивається 

виробництво пластикатів зниженої горючості. Групи пластикатів зниженої поже-

жонебезпеки: ППІ - для ізоляції, ППО - для зовнішніх оболонок і ППВ - для внут-

рішніх оболонок проводів і кабелів. Нові марки відповідають сучасним вимогам 

щодо нерозповсюдження горіння і призначені для кабелів зі зниженим димоутво-

ренням і низькою емісією хлористого водню (типу «нг-LS» і «нг-FRLS»). 

Електрокабелі з ізоляцією і оболонкою з полімерних композицій, що не 

містять галогенів – не розповсюджують горіння при груповій прокладці, вогне-

стійкі і не виділяють отруйних та корозійно-активних газоподібних продуктів 

при горінні і тлінні. 

Згідно законодавства країн Євросоюзу виробництво кабелів з використан-

ням ПВХ пластику сильно обмежене, зокрема директива ЄС 2002/95, яка 

забороняє використання небезпечних речовин з ПВХ-пластикату. Координаційні 

установи та законодавчі органи ряду країн, зокрема Японії, Швейцарії, Швеції 

США, Німеччини та інші, ухвалили жорсткі закони, що обмежують виробництво 

та масове застосування ПВХ-пластикату з метою повної відмови від використан-

ня цього матеріалу в конструкції провідникової продукції у майбутньому. 

Крім того, з метою підвищення якості кабельних виробів та доведення їх 

до сучасних вимог міжнародних стандартів у розвинених країнах ведуться 

роботи зі створення і освоєння пластикатів з нетоксичними стабілізаторами, що 

не містять солей свинцю.  

Висновок. Результати дослідження показали, що основними перешкодами 

для безпечної евакуації будівлі або території під час виникнення пожежі є дим, 

тепло і токсичні речовини. Використання вогнетривких кабелів, що мають 

низький рівень димовиділення та не містять галогенів дозволяє суттєво 

зменшити і подолати ці небезпеки. 
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  На початку третього тисячоліття відбулися суттєві зміни у тлумаченні 

сутності права та його ролі у суспільних відносинах, зокрема, владних. Транс-

формаційні процеси зумовлюють перегляд існуючих стереотипів і характерризу-

ють право в аксіологічному ракурсі у тісній взаємодії з владними відносинами.   

  Серед сучасних дослідників, які вивчають сутнісні характеристики права, 

проблеми державної влади, можна виділити С. Алєксєєва, В. Андрущенка, 

М. Байтіна, В. Бачиніна, О.Данильяна, О. Добоша, Д. Керімова,  А. Корольова. Вчені 

у своїх публікаціях використовують досить широкий спектр методів суспільних і 

політичних наук. Проте питання взаємозв’язку і взаємовпливу права і влади  

залишаються малодослідженими. 

 Філософія права тлумачить право у кількох значеннях: 1) як принцип 

формальної рівності людей у суспільних відносинах; 2) як загальну та необхідну 
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форму свободи у суспільних відносинах; 3) як загальну справедливість.  

Існує низка теорій, згідно з якими право це фактично те ж, що і влада. Але 

подібна інтерпретація є не зовсім вірною. Не можна, на наш погляд, змішувати або 

плутати право з владою. Влада є необхідною умовою права, без якого його 

існування є неможливим. У той час, як право не може існувати без влади, влада 

цілком може обійтися без права, оскільки може виражатися в чистому свавіллі, з 

яким право абсолютно несумісне.  

 Влада як соціальне явище проявляється у сфері особистої та суспільної 

діяльності (політичної, економічної, правової) і визначається через вплив на 

поведінку людей. 

З появою держави і писемності стало формуватися позитивне право – право, 

виражене в юридичних джерелах і підтримуване могутньою політичною владою. 

Така влада концентрується в апараті, що має інструменти нав’язування своєї волі. 

Найбільш придатними для таких цілей, разом з церковними настановами, виявилися 

закони, установи юрисдикції, інші інститути позитивного права - елементи 

державності. 

Разом з тим, влада, побоюючись соціальних вибухів, інколи змушена 

рахуватися з волею та інтересами громадян. Влада може бути розумною, 

природною, легітимною, законною, правовою, моральною, етичною тощо. Але вона 

ж може бути і нерозумною, протиприродною, нелегітимною, беззаконною, не 

правовою, аморальною. 

Синтез права і влади, цілісність їх функціонування необхідно розглядати 

через призму безперервності свободи, як нерозривності явищ, процесів, що тісно 

пов’язаності з поняттям права і влади. Влада постійно трансформується в право, а 

право - у владу. Дзеркальність права і влади в процесі їх взаємодії створює образ 

свободи як універсальної форми сполучення активного впливу і відображення: 

влада виступає носієм форм упорядкування активності відображення через 

механізми впливу; право є носієм форм впорядкування активності впливу за 

допомогою механізмів відображення.  

Цілісність їх функціонування виступає системоутворюючим фактором сфери 
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права і влади та проявляється в процесах правотворчості і реалізації права, кожен з 

яких передбачає присутність активності від влади до права (влада - право), 

формуючи владно-правовий континуум. У свою чергу, процеси реалізації права, 

проявляючи зворотний вектор активності - від права до влади (право - влада), 

формують право-владний континуум. 

Право є основною перешкодою на шляху самозростання влади. Пояснити це 

можна двома основними причинами. По-перше, закони, юрисдикційна, правосудна 

діяльність вкрай необхідні і незамінні інститути, за допомогою яких влада 

виявляється здатною з найбільшим ефектом проводити свою політику, мають за 

своєю суттю інше призначення. Право покликане стверджувати основи 

справедливості, гарантованої свободи поведінки, захищати інтереси людини, що не 

завжди узгоджуються з домаганням і прагненнями влади. По-друге, право належить 

до зовнішніх соціальних факторів, які завдяки своїм властивостям здатні звести 

владу до соціально виправданих величин, зняти крайні, соціально небезпечні, 

руйнівні прояви влади. 

Досліджуючи механізм співвідношення влади і права, важливо мати на увазі 

два види зв’язку цих явищ: причинно-наслідковий і структурно-функціональний. 

Перший аспект дослідження розкриває генетичні детермінації взаємозв’язку права і 

влади, а другий – їх взаємодію і взаємозалежність у процесі впливу на суспільні 

відносини. Співвідношення права і влади, на нашу думку, може бути визначено як 

об’єктивно обумовлений структурно-функціональний зв’язок, що забезпечує 

прогресивний розвиток суспільства.  

З вищевикладеного можна зробити висновок, що право і влада настільки 

взаємопов’язані і взаємозумовлені, що ні протиставляти, ні намагатися з’ясувати, що 

над чим домінує, немає сенсу. В остаточному підсумку вирішальну роль відіграють 

природа і характер існуючого в даному суспільстві ладу, культура політичного 

режиму і особливо - обсяг влади, рівень її концентрації в державних установах та 

інститутах, що функціонують. 
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Національний Авіаційний Університет 

м. Київ, Україна 

Частиною міжнародних відносин та глобалізаційних процесів є співкобіт-

ництво між організаціями, країнами-донорами та країнами-реципієнтами, що 

реалізується у сфері надання та використання міжнародної технічної допомоги 

(надалі – МТД). МТД є важливим елементом міжнародного правового 

регулювання сталого розвитку будь-якого суспільства з перехідною економікою. 

Основним завданням такої співпраці є забезпечення гармонійного внутрішнього 

розвитку та взаємодії міжнародної спільноти з державами, що розвиваються. 

МТД надає можливість отримувати передовий досвід індустріально та 

інформаційно розвинених країн, впроваджувати його під час реформування 

різних сфер економіки та реалізації загальнодержавної політики європейської 

інтеграції. Унікальність інструменту МТД полягає в тому, що його може 

залучати та використовувати будь-яка громада для розбудови економіки та 

інфраструктури найменших територіальних одиниць. 

Зміни до Конституції України в частині децентралізації передбачають, що 

систему адміністративно-територіального устрою України утворюють такі 

адміністративно-територіальні одиниці, як громади, райони, регіони. Проектом 

закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації 

влади)» визначено, що територія України поділяється на громади, які є 

первинними одиницями в системі адміністративно-територіального устрою 

України. Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого 

самоврядування громади відповідно до закону: 

1. управляє майном, що є в комунальній власності; 
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2. затверджує бюджет відповідної громади і контролює його виконання; 

3. затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку 

і контролює їх виконання; 

4. встановлює місцеві податки і збори; 

5. забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів; 

6. утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, 

організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; 

7. вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її 

компетенції [1, c. 82]. 

Водночас, ратифікувавши Угоду про асоціацію, Україна стоїть на порозі 

зміни державного устрою, що створить додаткові правові можливості для 

громадської ініціативи в залученні проектів (програм), спрямованих на 

розвиток найбільш віддалених та депресивних територій країни. 

Утім, Україна далеко не повністю використовує свій потенціал для залучен-

ня і реалізації МТД, що обумовлено низкою проблем правового і організаційного 

характеру, які потребують негайного вирішення задля сприяння припливу капіта-

лу та зміцнення економіки. На жаль, ні велика кількість міжнародних угод у сфері 

надання та використання МТД, ні відповідні інформаційно-аналітичні матеріали 

регіонів, що постійно оприлюднює Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, ні зростання кількості наукових робіт та здобутків у цьому напрямі не 

сприяють розвитку та вдосконаленню питань організаційно-правового регулюван-

ня МТД, що потребує якісних перетворень у цій частині міжнародно-правових 

відносин. 

Як активний учасник донорських проектів та програм, визнавши цілі та 

принципи Паризької декларації щодо зовнішньої допомоги, Україна не може 

залишатись осторонь еволюції та перетворень, які відбуваються на міжнародно-

му рівні стосовно ефективності надання та використання допомоги. Адже на 

останньому Четвертому форумі з питань ефективності допомоги було прийняте 

рішення відійти від визначення «допомоги» та пристати до ідеї «ефективного 

розвитку і партнерства» у використанні ресурсів зовнішньої допомоги. 
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Останнім часом, окрім зовнішнього впливу, в Україні відбуваються 

внутрішні реформи в усіх сферах суспільно-політичного та економічного життя 

країни. Військовий конфлікт на сході України, ратифікація Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, ера інформаційно-комунікаційних технологій 

вплинули на свідомість громадян та стали своєрідним «поштовхом» для 

мобілізації існуючих ресурсів, використання прихованого потенціалу, пошуку 

нових можливостей та погляду на звичний стан речей. 

У контексті зазначеного потребує нового підходу і система організаційно- 

правового регулювання сфери МТД. Перехід до децентралізації влади 

передбачає передачу «на місця» повноважень та коштів на їх впровадження. 

Відомо, що ресурсів не вистачає, проте регіони мають отримати удосконалений 

організаційно- правовий механізм у сфері МТД щодо активної роботи, 

спрямованої на пошук альтернативних, не заборонених чинним законодавством 

України джерел фінансування соціально-економічних завдань. 

Правове регулювання МТД, на думку М. О. Михайлів, можна диференцію-

вати на такі види: міжнародні джерела (двосторонні та багатосторонні міжнародні 

угоди) та національне законодавство (загальне і спеціальне) [2, c. 226].  

Отже, на сьогодні актуальним питанням залишається відсутність базового 

закону, який би всебічно регулював МТД, що значно б підвищило ефективність 

такої допомоги для України, спростило б зворотний рух цих ресурсів - їх 

отримання та надання. Досвід багатьох країн світу доводить, що держава може 

заробляти, сама надаючи технічну допомогу третім державам, одночасно 

зміцнюючи свій позитивний імідж у світі. Отже, Україна має всі шанси бути не 

тільки країною-реципієнтом, а й донором, що також сприятиме формуванню її 

міжнародної репутації. 

Здобутки та практики в управлінні МТД таких країн, як Хорватія, Сербія, 

Туреччина, Польща, Чехія дозволяють сформувати рекомендації щодо 

впорядкованості системи управління МТД в Україні, зокрема щодо формування 

децентралізованої системи впровадження технічної допомоги, яка передбачає 

передачу відповідальності та управління проектами (програмами) допомоги від 
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донорів до країни-партнера. Наприклад, система передбачає такі заходи: 

-фінансовий контроль (центральний фінансовий та контрактний 

підрозділ, який працює в структурі Міністерства фінансів України) передбачає 

укладення контрактів та систему фінансового виконання; 

-планування, схвалення та моніторинг проектів (Центральний 

управлінський підрозділ, який у більшості випадків розташовується в 

Мінекономрозвитку України); 

-загальна координація та контроль (Центральний політичний підрозділ) 

передбачає діяльність, пов’язану з більш широкими стратегічними питаннями 

(у випадку з ЄС це питання створення всебічної і поглибленої зони вільної 

торгівлі та Угода про асоціацію), забезпеченням відповідності національних 

стратегій та діяльності донорів [1, c. 86]. 

У межах децентралізації влади, ураховуючи останні наукові доробки у 

відповідній сфері, з метою залучення ресурсів для соціально-економічного 

розвитку регіонів пропонується: 

1)ухвалити Закон України «Про міжнародну технічну допомогу». 

Відповідний законодавчий документ дозволив би: 

-всебічно розкрити зміст та цілі МТД, узгодити дії центральних та 

місцевих органів влади, уникаючи дублювання функцій; 

-визначити та закріпити відповідальність, зворотний зв’язок між усіма 

сторонами-учасниками проектів (програм) МТД; 

-зробити прозорим процес закупівель товарів і послуг міжнародними 

фінансовими організаціями; 

-утворити відповідальний та незалежний орган для організаційно-

правового регулювання МТД, надання консультаційної, методологічної, 

інформаційно-просвітницької підтримки усім зацікавленим з відповідних 

питань; 

-затвердити порядок залучення, використання та контролю ресурсів МТД 

з урахуванням реальних потреб регіонів у зовнішній допомозі; 

-передбачити механізм визначення щороку рейтингу областей країни за 
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кількісними та якісними індикаторами залучення та впливу МТД на сталий 

розвиток регіонів; 

2)внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про створення 

єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 

допомоги» у частині передання місцевим державним адміністраціям та органам 

місцевого самоврядування повноважень щодо погодження текстів договорів 

(угод, меморандумів, протоколів) з питань техніко-економічного спів робіт-

ництва, які регламентують взаємовідносини між донором і реципієнтом; 

3)окремим нормативно-правовим актом затвердити порядок підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері підготовки, 

написання та реалізації проектів (програм) МТД. Передбачити залучення та 

участь громадськості, громадських організацій, суб’єктів господарювання, 

представників заінтересованих органів влади та місцевого самоврядування у 

відповідних програмах навчання; 

4)передбачити порядок надання технічної допомоги Україною державам, 

які можуть цього затребувати. 

Перехід до ринкових умов господарювання вимагає економії та 

ефективного використання ресурсів не тільки в приватному, а й державному 

секторах економіки. Державне управління у сфері зовнішньої допомоги та 

проектної діяльності мало досліджене в науковій літературі. Відповідно, темою 

подальших розвідок у цьому напрямі може бути вивчення впливу зовнішньої 

допомоги на сталий розвиток України в умовах децентралізації влади, 

інформатизації суспільства та перехідного періоду економіки. 
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ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В  ЄВРОПЕЙСЬКОМУ CОЮЗІ 

 

Данько І.В., 

студентка факультету міжнародних відносин 

Національний Авіаційний Університет 

м. Київ, Україна 

Кримінальна юстиція в Європейському Союзі (надалі – ЄС) відноситься 

до однієї з політик, що спрямована на розбудову простору свободи, безпеки та 

юстиції. Функціонування цього простору повинно ґрунтуватися на певних 

принципах, що втілюють у собі засадничі європейські цінності, а також певну 

специфіку притаманну виключно кримінальній юстиції per se.  

Цю політику Союз реалізує як на рівні міжнародного співробітництва, так 

і на наднаціональному рівні. На наднаціональному рівні ця політика 

реалізується через положення установчих договорів та прийнятих на їх основі 

директив та регламентів, а також доповнюється практикою Суду ЄС.  

На рівні міжнародного співробітництва окремі напрями політики форму-

ються у рамках міжнародних договорів про співробітництво, у тому числі з 

третіми країнами, а також завдяки практиці Європейського суду з прав людини. 

Саме тому актуальним є дослідження принципів кримінальної юстиції в ЄС 

як частини нормотворчого забезпечення простору свободи, безпеки та юстиції. 

Згідно з Установчими договорами ЄС має три особливі компетенції у 
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галузі кримінального права [1]. Перш за все, це можливість встановлювати 

мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та санкцій у сфері 

особливо тяжких злочинів транскордонного характеру, так звані «єврозлочини» 

(Euro crimes).  

До таких злочинів належать: тероризм, торгівля людьми та сексуальна 

експлуатація жінок і дітей, незаконна торгівля наркотиками, незаконна торгівля 

зброєю, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп’ютерні 

злочини та організована злочинність (стаття 83 (2) ДфЄС). По друге, ЄС має 

компетенцію ухвалювати спільні мінімальні правила що визначають 

кримінальні злочини та санкції у відповідній сфері, якщо вони необхідні для 

ефективної реалізації гармонізованих політик Союзу (стаття 83 (2) ДфЄС).  

До таких політик, зокрема, належать охорона довкілля, збереження 

рибних ресурсів, безпека дорожнього руху, регулювання фінансових послуг, 

захист даних і фінансових інтересів ЄС. І, зрештою, компетенція Союзу також 

поширюється на незаконну діяльність, що зачіпає фінансові інтереси Союзу 

(статті 85, 86, 310(6), 325 ДфЄС). Питання щодо останньої компетенції 

викликає дискусії щодо інструментів, якими може послуговуватися Союз у їх 

реалізації. Зокрема, виникає питання, яким чином положення статті 325 ДфЄС 

корелюються зі статтею 83 ДфЄС, тобто чи повинна обмежуватися компетенція 

за статтею 325 ДфЄС (наднаціональне кримінальне право) директивами та 

мінімальними стандартами, передбаченими у статті 83 ДфЄС (гармонізація 

національного кримінального права). Особливо це актуально у світлі того, що 

кримінально-правові заходи відповідно до статті 325 ДфЄС можуть, так само, 

як заходи, прийняті відповідно до статті 83 ДфЄС, зачіпати фундаментальні 

аспекти систем кримінальної юстиції держав-членів. Тому однією із опцій, що 

пропонується дослідниками, є чітке розмежування правових інструментів: 

використання директив по статті 83 та регламентів по статті 325. 

У ст. 83 ДфЄС Європейському Парламенту та Раді дозволено 

«встановлювати мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та 

санкцій у сфері особливо тяжких злочинів транскордонного характеру, що 
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випливає з природи або наслідків таких злочинів або з особливої необхідності 

спільно боротися проти них». Така позиція зумовлена, перш за все, принципом 

субсидіарності, який полягає в тому, що у всіх випадках, коли досягнення 

цілей, які стоять перед Союзом, неможливе зусиллями лише окремих держав-

членів, коли необхідно об’єднати дії всіх членів Союзу, то вирішення проблеми 

і реалізація дій стає справою самого Союзу [2, c. 59].  

Тому сфера кримінальної юстиції ЄС має поширюватися лише на ті 

злочини, які є особливо тяжкими, і щодо яких дії ЄС є виправданим. 

Принцип субсидіарності передбачає, що гармонізація на рівні ЄС 

відповідно до статті 82 (2) ДфЄС має обмежуватися транскордонними 

справами. Принцип субсидіарності диктує презумпцію на користь дій держави-

члена, яка може бути спростована лише, якщо доведено, що це питання 

включає в себе чітко виражений транскордонний елемент. Якщо проблема має 

локальний характер або лише опосередковано зачіпає інтереси більш ніж однієї 

держави-члена ЄС, то принцип субсидіарності не застосовується. 

Відповідно до принципу пропорційності, згідно статті 5 (4) ДфЄС, «зміст і 

форма дій Союзу не повинні перевищувати те, що необхідно для досягнення цілей 

Договорів». Принцип пропорційності означає що вжиті заходи повинні бути 

відповідними і необхідними для того, щоб досягти мети. Іншими словами, все, що 

виходить за рамки досягнення мети – не відповідає цьому принципу. Таким 

чином, застосування кримінального права для вирішення ситуацій, які можна було 

б ефективно вирішити іншими засобами (наприклад, засобами цивільного або 

адміністративного права) не є необхідним, і відповідно вважатиметься порушен-

ням принципу пропорційності. У цьому розумінні принцип пропорційності 

виступає як один з принципів кримінального права (принцип ultima ratio). 

Іншим важливим принципом для кримінальної юстиції в ЄС є принцип 

взаємного визнання. Як зазначає Міцілегас В., принцип взаємного визнання 

створює екстериторіальність у безмежній сфері свободи, безпеки та юстиції, 

коли рішення держави-члена може бути забезпечено за межами її 

територіальних кордонів. 
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Кращим прикладом взаємного визнання в є система, запроваджена 

Рамковим рішенням про Європейський ордер на арешт. Після прийняття Ліса-

бонського договору стало питання сумісності принципу взаємного визнання з 

положеннями Хартії основних прав Союзу, порушене у справі «Ciprian Vasile 

Radu» [2, c. 63]. 

У цій справі перед Судом було поставлено питання, чи може 

національний суд відмовити у взаємному визнанні на підставі порушення 

фундаментальних прав. В даному випадку, Суд відповів негативно, оскільки 

дійшов висновку, що дотримання статей 47 і 48 Хартії не вимагає, щоб судовий 

орган держави-члена відмовлявся від виконання європейського ордера на 

арешт, виданий з метою проведення кримінального переслідування, на тій 

підставі, що запитувана особа не була заслухала у суді до видачі цього ордера. 

Що стосується практики Суду ЄС, то тривалий час юрисдикція суду не 

поширювалася на сферу кримінальної юстиції. З набранням чинності 

Лісабонським договором, зокрема скасуванням статей 35 і 68, які вводили 

обмеження на юрисдикцію Суду ЄС, Суд отримав загальну юрисдикцію щодо 

надання преюдиційних висновків у сфері свободи, безпеки та юстиції.  

Відповідно до Лісабонського договору, зокрема сфера кримінальної 

юстиції стане частиною загального права ЄС, і будь-який національний суд або 

трибунал зможе звернутися до Суду ЄС за преюдиційним висновком. Проте, 

перехідні положення передбачали, що повна юрисдикція не застосовуватиметься 

протягом п’яти років після набуття чинності Лісабонським договором (на поча-

ток 2016 року Судом ЄС було ухвалено 13 преюдиційних рішень у сфері полі-

цейського і судового співробітництва у кримінальних справах, які стосувалися 

тлумачення положень Директив у цій сфері). Саме тому дослідження питання 

кримінальної юстиції у практиці Суду ЄС набуває надзвичайної актуальності як 

у ретроспективі так і з точки зору перспективних напрямів практики Суду ЄС. 

Слід зазначити, що хоча Суд і не мав юрисдикції стосовно судової 

співпраці у цивільних і кримінальних справах, він неодноразово наголошував у 

своїх рішеннях на тому, що на відносини між державами-членами і інституція-
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ми Співтовариства поширюється взаємний обов’язок добросовісної співпраці.  

Так, у справі за преюдиційним звернення італійського суду «Кримінальне 

провадження проти Марії Пупіно» він зазначив, що «Союзу було б важко 

ефективно виконувати свої завдання, якщо б принцип лояльного співробіт-

ництва (loyal cooperation) не був також обов’язковим у сфері поліцейського і 

судового співробітництва у кримінальних справах відповідно до розділу VI 

Договору про Європейський Союз, яке, крім того, повністю засноване на 

співробітництві міждержавами-членами та інституціями».  

Це рішення змінило звичне уявлення про дію принципу верховенства 

права ЄС з питань, що відносяться до третьої опори. Суд сформулював його у 

цій справі як вимогу тлумачення національного законодавства відповідно до 

цілей, на досягнення яких спрямовані норми європейських законодавчих актів. 

Подальше підтвердження цього принципу було здійснено у справі «Сісон 

проти Ради», у рішенні щодо якої Суд зазначив, що принцип добросовісної 

співпраці (good faith cooperation) є принципом загального застосування і 

розповсюджується на сферу поліцейської і судової співпраці з кримінальних 

справ, яка ґрунтується винятково на співпраці між державами-членами та 

інституціям [2, c. 67]. 

Складність розподілу компетенції між опорами у контексті кримінальних 

справ також підтверджується у справі Суду ЄС щодо впровадження Директиви 

Європейського Парламенту та Ради 2005/35/ЄС від 7 вересня 2005 року про 

забруднення суднами та введення штрафних санкцій за порушення.  

Греція, Кіпр і Мальта виступали проти жорстких кримінальних санкцій по 

відношенню до суден, які є джерелами забруднення. І, якщо в рамках першої 

опори рішення про впровадження санкцій можна було б ухвалити, навіть за від-

сутності їх підтримки, то в рамках третьої опори вони могли застосувати право 

вето. Питання виникло не лише щодо наявності компетенції Співтовариства 

ухвалювати законодавство у кримінальних справах, але й щодо необхідності 

самого кримінального законодавства для захисту цілей Співтовариства, чи мож-

ливості інших форм втручання. Суд ЄС виніс рішення про те, що застосування 
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ефективного, адекватного та стримуючого кримінального покарання компетент-

ними національними органами має важливе значення для боротьби з серйозною 

екологічною злочинністю як в цілому, так і в транспортному секторі, зокрема 

морському. Він також підтвердив, що ЄС може вимагати від держави-члена 

ввести такі міри покарання, щоб забезпечити ефективність дотримання правил 

безпеки на морі, незважаючи на те, що, як правило, ні кримінальні, ні криміналь-

но-процесуальні норми не підпадають під компетенцію Співтовариства.  

Таким чином, Суд ЄС визнав, що Співтовариство має свою власну 

законодавчу компетенцію в рамках спільної транспортної політики для вжиття 

заходів кримінального права з метою досягнення цілей Директиви 2005/35/ЄС 

(змінена Директивою 2009/123/ЄС). 

У 2009 році Європейський Парламент ухвалив рекомендацію Раді про 

розвиток простору кримінальної юстиції ЄС, в якій основним принципом, на 

якому цей простір повинен ґрунтуватися, визначив повагу основних прав, та 

закликав Раду невідкладно ухвалити правові інструменти, необхідні для 

завершення його реалізації, а також забезпечити розробку еквівалентних 

стандартів для процесуальних прав і наближення мінімальних правил щодо 

окремих аспектів кримінально-процесуального права. 

Повага основних прав як принцип також випливає з Європейської 

конвенції про захист прав людини (надалі – Конвенція) і основоположних 

свобод. ЄС є стороною даної конвенції, і відповідно практика ЄСПЛ має 

важливе значення для становлення принципів кримінальної юстиції в ЄС. 

Практика ЄСПЛ, пов’язана з кримінальною юстицією, стосується 

переважено порушень статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), 

статті 6 (право на справедливий суд), статті 7 (ніякого покарання без закону), 

статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя). 

У справі «Ассанідзе проти Грузії» заявника тривалий час тримали під 

вартою без законодавчих та судових підстав. Суд визнав порушення статей 5 

(1) та 6 (1) Конвенції та зазначив, що тримання особи під вартою протягом 

невизначеного і непередбачуваного періоду без належних підстав несумісне з 
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принципом правової визначеності і йде врозріз з фундаментальними аспектами 

верховенства права. 

У справах «Т. проти Сполученого Королівства» та «В. проти Сполученого 

Королівства» судом було констатовано порушення принципу законності тримання 

під вартою. Заявники у справах – неповнолітні підлітки, обвинувачені у скоєнні 

вбивства 2 річного хлопчика, яких у ході розгляду справи тримали під вартою. Суд 

визнав порушення статті 5 (2) Конвенції, зазначивши, що встановлення терміну 

покарання неповнолітньому, який перебуває під вартою, на невизначений термін, 

прирівняне до призначення покарання. Також суд встановив порушення гарантова-

ного права на судовий захист (стаття 6(1) у контексті визначення тарифу заявника 

(«тариф» являє собою мінімальний період часу, який злочинець повинен відбути). 

Заявника у справі «Херцегфалфи протии Австрії» утримували в установі 

для психічно неврівноважених злочинців. Він скаржився на те, що до нього 

застосовувалися примусові заходи лікування, а також відбувалося втручання в 

його листування. Суд встановив, що необхідні терапевтичні методи не можуть 

розглядатися як нелюдське або таке, що принижує гідність поводження. Разом з 

тим, Суд встановив, що таємниця листування є мінімальним ступенем захисту 

від свавілля, необхідним в демократичному суспільстві, де панує верховенство 

права, тому Суд визнав порушення статті 8 Конвенції. 

Принцип балансу між приватними та публічними інтересами, як спільний 

для України та ЄС у сфері кримінальної юстиції можна проілюструвати на 

прикладі рішення у справі «Діксон проти Сполученого Королівства», яка 

стосувалася права ув’язненого на повагу до приватного та сімейного життя. 

Кірк Діксон, відбуваючи 15 річний термін покарання за вбивство, подав 

клопотання про дозвіл на штучне запліднення, яке дозволило б йому і його 

дружині мати дітей, однак його клопотання було відхилено. Європейський суд 

постановив, що мало місце порушення статті 8, оскільки не був дотриманий 

справедливий баланс між приватними і суспільними інтересами. 

У справі «Ілійков проти Болгарії» Європейський суд визнав порушення 

статей 5 (3), 5 (2) та 6 (1) та відповідно принципу рівності всіх перед законом і 
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процесуальної рівності сторін у кримінальному провадженні. 

Суд встановив, що було порушено принцип змагальності, оскільки 

належним чином не забезпечено «рівність сторін» між сторонами, прокурором і 

затриманим. Відповідно до суті внутрішнього законодавства і усталеної практи-

ки органи прокуратури мали привілей щодо аргументації у суді, які не були 

доведені до відома заявника, відповідно слухання були визнані не змагальними. 

Доволі контраверсійним є нещодавнє рішення Суду у справі «Васіляускас 

проти Литви», в якому суд (хоча і 9 голосами проти 8) визнав невиправданим 

засудження співробітника органів державної безпеки Литовської РСР за 

геноцид «литовських партизан 1953 року та відповідно встановив порушення 

статті 7 Конвенції, яка встановлює принцип ніякого покарання без закону. 

Однак, мабуть ключовим принципом для кримінальної юстиції ЄС та 

України, є принцип ne bis in idem (непритягнення до відповідальності двічі за 

одне й те саме правопорушення), який відображає баланс між державними 

вимогами щодо забезпечення ефективного кримінального правосуддя, з одного 

боку, та необхідністю, з іншого боку, забезпечити правову визначеність і 

остаточність судових рішень. Цей принцип закріплено у статті 4 Протоколу № 

7 до Конвенції (право не бути притягненим до суду або покараним двічі), в якій 

зазначається, що нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в 

порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої 

держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або 

засуджено відповідно до закону та кримінальної процедури цієї держави.  

У своїй практиці суд встановив критерії для розмежування різних 

правопорушень. У справі «Градінгер проти Австрії» суд визнав порушення 

статті 4 Протоколу № 7 та зазначив, що злочини, щоб вважатися різними, 

повинні відрізнятися не тільки позначенням (назвою), але й, що найважливіше, 

своєю природою та призначенням. 

Таким чином на основі положень Установчих договорів, практики Суду 

ЄС та ЄСПЛ можна виокремити дві групи принципів, які визначають правове 

регулювання кримінальної юстиції в ЄС та Україні, – загальні та спеціальні. До 
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загальних слід віднести: принцип поваги до прав людини та основних свобод, 

принцип верховенства права, принцип правової визначеності, принцип 

гарантованого права на судовий захист, принцип балансу між приватними та 

публічними інтересами. До спеціальних: принцип змагальності, принцип 

рівності всіх перед законом і процесуальної рівності сторін у кримінальному 

провадженні, принцип ne bis in idem та норму-принцип «ніякого покарання без 

закону». Крім того, слід окремо відзначати принципи, які випливають з 

Установчих договорів ЄС: принцип взаємного визнання, принцип пропорцій-

ності та субсидіарності. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО 

МЕДИЧНОГО ПРАВА. ІСТОРІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Комина В.О., 

Студентка факультету міжнародних відносин  

Національного авіаційного університету 

м. Київ, Україна  

Медичне право є однією з небагатьох галузей права, яке пройшло в 

своєму розвитку нетиповий шлях – народившись міжнародним, поступово воно 

стало національним. Норми міжнародного медичного права постійно впливали 

на позитивний розвиток національного медичного законодавства різних країн – 

починаючи з часів, коли міжнародна спільнота, намагаючись захистити 

цивільне населення та поранених бійців, почала розробляти та приймати 

відповідні конвенції, і продовжуючи сьогоденням, коли були прийняті сучасні 

міжнародні документи – Декларація відносно медичної освіти (Іспанія, жовтень 

1987 р.), Положення про медичне дослідження, "телемедицину" та медичну 

етику (Іспанія, вересень 1992 р.) тощо.  

Як відомо, рух суспільства по шляху прогресу породжує нові галузі 

права, які сьогодні прийнято іменувати галузями четвертого покоління: 

інформаційне, страхове, спортивне, медичне та деякі інші, що зараз 

формуються. Розвиток науки та техніки, особливо в галузі медицини, 

біотехнологій та євгеніки, ставить перед суспільством проблему формування та 

розвитку медичного права як самостійної галузі права, що має свій предмет, 

метод, систему, та саме головне, набір джерел».  

На теренах колишнього СРСР медичне право як самостійна галузь права 

почала розвиватися з 1984 року завдяки працям професора Ю.Д. Сергєєва, 

доктора медичних наук та заслуженого юриста.  

Отже, ця галузь від самого початку була спільним дітищем юристів та 

медиків. Медичне право виникло як галузь міжнародного права. Шоста сесія 
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Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (1953р.), дослідивши пропозицію уряду 

Бельгії про проведення досліджень, пов’язаних з міжнародним медичним 

правом та порівняльним законодавством в галузі охорони здоров’я, прийняла 

Резолюцію № 6.40., в якій запропонувала організувати дослідження проблем 

міжнародного медичного права[3]. 

47-а конференція Асоціації міжнародного права, яка проходила в Дубровни-

ку (1956 р.) постановила заснувати Комітет з міжнародного медичного права, і 

рішенням Виконкому Асоціації від 26 жовтня 1956 року такий комітет було утво-

рено. У низці країн також виникли національні комітети. У Резолюції, прийнятій 

47-ю Конференцією Асоціації міжнародного права, стверджувалось, що головна 

мета міжнародного медичного права полягає в підсиленні юридичних гарантій 

більш ефективної охорони жертв збройних конфліктів, особливо по відношенню 

до покращення деяких положень Женевських конвенцій 1949 року.  

Певні питання охорони здоров’я вже отримали конвенційне закріплення, 

у деяких випадках доволі деталізоване (боротьба з особливо небезпечними 

хворобами, контроль над наркотичними речовинами тощо). Разом з тим, є 

проблеми, які отримали певні нормативні основи, сформульовані в статутах 

ООН та ВООЗ. До них відносять такі багатопланові питання: охорона 

материнства та дитинства, контроль над якістю продуктів харчування, 

фармацевтичних препаратів, тощо».  

Є.В. Гусева вважає, що право людини на здоров’я може розглядатись як 

частина галузі міжнародного права – захисту прав людини. Однак, як зазначає 

автор, велика група норм, які врегульовують співробітництво держав в галузі 

охорони здоров’я та медицини, може бути віднесена до такої галузі між-

народного права, як міжнародне співробітництво по спеціальним питанням [5]. 

У цей час, вказує Гусева, співробітництво в сфері міжнародної охорони 

здоров’я регулюється великою кількістю міжнародних конвенцій, 

багатосторонніх та двосторонніх угод. Ці норми можливо об’єднати, 

інтегрувати в одну цілісну правову спільноту, під якою розуміється міжнародне 

медичне право. Ствердження міжнародного медичного права як комплексної 
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галузі міжнародного права – крок вперед в боротьбі за право людини, це дає 

більше можливостей для розвитку та наповнення конкретним змістом поняття 

одного з основних прав людини – права на здоров’я. У сфері міжнародного 

медичного права реалізуються як загальні принципи міжнародного права 

(мирне співіснування, невтручання у внутрішні справи суверенної держави, 

тощо), так і спеціалізовані, до яких В.С. Михайлов відніс наступні:  

1. Право на здоров’я – одне з основних прав людини.  

2. Досягнення будь-якої держави в сфері покращення охорони здоров’я 

являють собою цінність для всіх держав та народів Землі. 

 3. Турбота про стан здоров’я населення в кожній державі покладена на 

уряди цих держав.  

4. Боротьба з розповсюдженням хвороб є обов’язком всіх держав в світі.  

5. Неприпустимість здійснення будь-яких злочинних біологічних та 

медичних експериментів над людиною.  

6. Лікар має право та зобов’язаний зберігати медичну таємницю, яка має 

поважатись законом та окремими громадянами.  

7. Здоров’я матері та дитини є фактором першочергової важливості [2].  

Історія розвитку міжнародно-правових норм в сфері охорони здоров’я 

включає кілька етапів. Першими правовими нормами, спрямованими на 

охорону здоров’я людей, були норми внутрішньодержавного права, пов’яза-

ними з намаганнями запобігти поширенню епідемій інфекційних хвороб.  

Міжнародно-правові норми з’явились пізніше, їх виникнення стало 

об’єктивною необхідністю, оскільки окремі держави були не в змозі вести 

ефективну боротьбу проти епідемій. В ті часи найбільш поширеним заходом 

була ізоляція. Поступово в європейських країнах стали утворюватись 

спеціальні санітарні органи.  

На початку XX сторіччя в 1903 році в Парижі пройшла міжнародна 

санітарна конференція, яка прийняла принципове рішення про створення 

Міжнародного бюро громадської гігієни, потім була утворена Організація 

охорони здоров’я Ліги націй. 
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Сучасне міжнародне право розвивається. Як відзначав І.І. Лукашук, "…в 

міжнародному праві з’явились нові галузі, які відповідають його новим 

функціям"[8].  

Медичне право починає отримувати визнання національних правових 

систем.  

Основними шляхами імплементації норм міжнародного медичного права 

в національне законодавство є наступні:  

• ―прямий‖ – через обов’язкові до виконання рішення Всесвітньої 

організації охорони здоров’я та Всесвітньої організації праці, організацій, 

повноправними членами яких є Україна;  

• опосередкований – шляхом укладання та ратифікації міжнародних угод, 

які містять зобов’язання для держави у галузі забезпечення права на охорону 

здоров’я (Угода про надання медичної допомоги громадянам держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав, 27 березня 1997 року – ратифікована із 

застереженнями 01.06.2000 року, Угода про співробітництво в галузі охорони 

здоров’я и медичних наук між Міністерством охорони здоров’я України та 

МОЗ Китайської Народної Республіки, 31 жовтня 1992 року);  

• доктринальний – через використання базових ідей та засадничих 

принципів, які розроблені або розробляються світовою спільнотою в галузі 

медичного права (Рекомендація № R(90)3 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-учасникам відносно медичних дослідів на людині. 06 лютого 1990 

року на 43-й нараді заступників міністрів);  

• інституційний – через врахування напрацювань та рекомендацій 

міжнародних організацій у галузі медичного права, таких, як Всесвітня медична 

асоціація, Всесвітня Асоціація медичного права, тощо. 

Отже, спираючись на все вище сказане, можна зробити висновок про те, 

що міжнародне медичне право є відносно молодою та новою галуззю сучасного 

міжнародного права. Міжнародне медичне право охоплює та містить в собі 

велику кількість різний правових наук, наприклад право війни чи захист прав 

людини. Існування та розвиток медичного права та імплементація його норм в 
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національне законодавство різних країн, а передусім України відіграє важливу 

роль в житті суспільства, захисту основних природніх та конституційних прав 

людини та громадянина, наприклад право на охорону здоров’я та право на 

надання належної кваліфікованої медичної  допомоги.  
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МІСЯЦЯ 

 

Крутоверцев В.Ю. 

Студент факультету міжнародних відносин 

 Національний авіаційний університет  

м.Київ, Україна 

Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, більш 

відома як Місячна угода, є багатостороннім договором, який передає 

юрисдикцію всіх небесних тіл (включаючи орбіти навколо) на міжнародне 

співтовариство. Таким чином, всі види діяльності повинні відповідати 

міжнародному праву, включаючи Статуту Організації Об'єднаних Націй. 

На практиці, вищезазначена Угода, з моменту її укладання в 1979 році, 

вважається невдалою та не має впливу на реальні космічні польоти, оскільки не 

була ратифікована тими державами, які займаються дослідженням космічного 

простору з пілотованих космічних апаратів, або планують зробити це, зокрема, 

Сполученими Штатами, більшою частиною країн-членів Європейського 

космічного агентства, РФ (як правонаступницею колишнього Радянського 

Союзу), Китайською Народною Республікою та Японією. Станом на січень 

2018 року тільки 18 держав є учасниками договору. 

Як Договір з космічного простору, Угода про Місяць мала встановити 

режим використання Місяця та інших небесних тіл, подібно до того, як було 

зроблено це для морського дна в Конвенції ООН про морське право.  

Угода застосовується до Місяця та інших небесних тіл в Сонячній системі, 

окрім Землі, включаючи орбіти навколо, або інші траєкторії до них або навколо них. 

Угода була підписана у 1979 році і, після виконання всіх умов 5 держав-

підписантів, вона набула чинності для ратифікуючих сторін у 1984 році, решта 

країн приєдналися. Франція, Гватемала, Індія та Румунія Угоду підписали, але 

не ратифікували. У Сполучених Штатах проти ратифікації Угоди Сенатом 

виступило Товариство L5.  
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Договір декларує, що Дослідження і використання Місяця є надбанням 

всього людства і здійснюється на благо і в інтересах всіх країн, незалежно від 

ступеня їх економічного або наукового розвитку. При цьому належна увага 

приділяється інтересам теперішніх і майбутніх поколінь, а також необхідності 

сприяти підвищенню рівня життя і поліпшенню умов економічного і соціаль-

ного прогресу і розвитку згідно з Статутом Організації Об'єднаних Націй.  

Місяць не підлягає національному присвоєнню ні шляхом проголошення 

на нього суверенітету, ні шляхом використання або окупації, ні будь-якими 

іншими засобами. Держави-учасниці цим зобов'язуються встановити міжнарод-

ний режим, включаючи відповідні процедури, для регулювання експлуатації 

природних ресурсів Місяця, коли буде очевидно, що така експлуатація стане 

можливою найближчим часом. 

Договір має попередити ситуацію, коли Місяць стане джерелом 

міжнародного конфлікту. З цією метою: 

1) Забороняється будь-яке військове використання небесних тіл, включаючи 

випробування зброї або розташування військових баз. 

2) Забороняється дослідження та використання небесних тіл без схвалення, 

або вигоди інших держав, за принципом загальної спадщини людства 

(стаття 11). 

3) Вимагається, щоб Генеральний секретар був повідомлений про всі 

відповідні заходи (і відкриття, здійснені завдяки цій діяльності).  

4) Проголошується, що всі держави мають рівне право проводити 

дослідження на небесних тілах.  

5) Зазначається, що до будь-яких зразків, отриманих під час дослідницької 

діяльності, держава, яка їх отримала, повинна надати доступ всіх країн / 

наукових громад для проведення досліджень.   

6) Забороняється діяльність, що змінює навколишнє середовище небесних 

тіл. Від держав вимагається вживати заходів для запобігання випадковому 

забрудненню середовищ небесних тіл, включаючи Землю.   
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7) Забороняється будь-якій державі претендувати на суверенітет над будь-

якою територією небесних тіл.  

8) Забороняється встановлення будь-якої позаземної власності, будь-якою орга-

нізацією або особою, якщо ця організація не є міжнародною та урядовою.  

9) Вимагається встановлення міжнародного режиму для забезпечення 

безпечного і впорядкованого розвитку та управління ресурсами та 

розподілу вигод від них. 

Література: 

1. Угода про діяльність держав на Місяці й інших небесних тілах 1979 року. 

2. Бєглий О. Договір про принципи діяльності держав по дослідженню та 
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СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ПРАВНИКА 

 

 Кузякова Юлія Сергіївна,  

голова предметної комісії «Правознавства»  

Державного навчального закладу  

«Дніпровський транспортно-економічний коледж»,  

викладач вищої категорії.  

м.Дніпро, Україна 

В доповіді аналізується актуальність вивчення спеціального курсу 

«Юридична деонтологія»  саме у перший рік навчання майбутніх юристів та 

загальні аспекти вивчення спеціального курсу «Юридична деонтологія». 

По-перше, слід зазначити, що юридична деонтологія займає одне з 

основних місць серед навчальних курсів вищих закладів освіти правничого 

профілю та коледжів і технікумів, які випускають молодших спеціалістів з 
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права. Навчання «Юридичної деонтології» реалізується на засадах предметного 

поглиблення знань, що передбачає більш повне в порівнянні з рівнем стандарту 

опанування студентами понять, законів, загальнолюдських та професійних 

цінностей, формування в них складних предметних понять і вищого рівня 

правової компетентності в процесі активного навчання, дослідницької й 

проектної діяльності студентів. Спеціальний курс «Юридична деонтологія» 

відіграє важливу роль у професійної орієнтації студентів на діяльність у сфері 

юриспруденції, формуванні професійного світогляду.  

 Юридична деонтологія, як спеціальний курс, базується на філософсь-

ко-правовій науці, що дає можливість студентам глибше усвідомити сутність 

майбутньої професії, ніби внутрішньо відчути специфіку юридичної діяльності. 

Студент має опанувати правові норми, необхідні йому як громадянину для 

ефективного соціального функціонування, що є базовими для формування в нього 

відповідних правових умінь, ціннісних орієнтацій і компетентностей. Засвоєння 

програми спеціального курсу саме у перший рік навчання доволяє розпочати 

становлення студента як майбутнього правника, розкриває сутність та особливості 

обраного фаху, дає змогу опанувати початки юридичної термінології та становить 

підгрунтя для вивчення дисциплін професійного циклу у майбутньому. 

 Як навчальна дисципліна, Юридична деонтологія неодмінно має 

власну мету, а саме: розкрити сутність службових обов`язків юриста, надати 

уявлення про правову, етичну, естетичну та політичну культуру юриста, що так 

важливе при націлені майбутніх правників вже з перших днів навчання на 

формування в них правничої етики і професійної культури, високого рівня 

правосвідомості, прагнення постійно самовдосконалюватися. [1, с.2 ] 

Аналізуючи якість навчання студентів спеціальності 081«Право» зі спеці-

ального курсу «Юридична деонтологія» у широкому сенсі слід вразовувати 

збалансовану відповідність процесу навчання і результату, отриманого напри-

кінці курсу, а також самої мети освіти, потребам і стандартам освіти вцілому. 

Випускник-правник повинен знати не тільки законодавство та акти 

правозастосування, вміти його роз`яснювати, а й знати норми моралі, 
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корпоративні норми, норми-традиції тощо, тобто зміст усіх регуляторів, які 

існують в суспільстві. Існує багато факторів, які обумовлюють зміни 

суспільних потреб в юристах в державних і недержавних організаціях. Ці зміни 

обумовили необхідність переглянути відношення до формування корпусу 

юристів у всіх країнах СНД, які були змушені прийняти якісно нові програми 

розвитку юридичної науки, удосконалення юридичної освіти. [2, с.2]  

Серед усіх навчальних дисциплін, що передбачені освітньо-професійними 

програмами кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в галузі знань 081 

«Право» («Law»), Юридична деонтологія є єдиною дисципліною, яка надає 

«каркас», загальні уявлення щодо юридичної діяльності, системи юридичної 

освіти, прав і обов`язків студентів, професіограм представників юридичного фаху. 

Юридична деонтологія є певним логічним вступом до філософії права, до 

спеціальності зокрема. 

На новітньому етапі розбудови незалежної держави, реформування вищої 

освіти в Україні,  підготовка молодших спеціалістів на високому рівні якості 

вимагає більш глибокого пізнання духовної основи життя, філософсько-

правового знання про людину.[3, с.2] 

По завершенні викладання спеціального курсу можна зробити позитивні 

висновки щодо змін у навчальному плані та корисності викладання Юридичної 

деонтології саме на початкових курсах навчання. Протягом семестру студенти 

виконують багато творчих робіт стосовно різних видів юридичної професії, 

займаються пошуком нормативних актів в інформаційних інтернет-мережах, 

опановують юридичну термінологію, вивчають реформи у побудові системи 

вищої освіти в Україні та юридичної освіти зокрема. Отже, умови навчання 

мають бути такими, щоб підліток, який хоче навчатися, був впевнений, що він 

зможе здобути сукупність якостей і навичок, які зможе реалізувати при 

працевлаштуванні, мав впевненість у правильному виборі спеціальності та 

високу мотивацію до навчання на старших курсах.  

Узагальнюючи отриманий досвід викладання спеціального курсу «Юридич-

на деонтологія» на 1 курсі спеціальності 081 «Право» та провівши моніторинг 
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якості та успішності, можна стверджувати, що студентам створено середовище, в 

якому комфортно отримуються теоретичні та практичні знання; для більшості з 

них вивчення спеціального курсу поряд із загальноосвітніми дисциплінами вияв-

ляється нескладним, а навпаки, підвищує інтерес до профільних дисциплін, до 

обраної спеціальності загалом. Високі показники якості найбільш простежуються 

при командній роботі, яка завжди допомагає засвоєнню та закріпленню отриманих 

знань. Виконання індивідуальних та творчих робіт розвиває конкурентоспромож-

ність в навчальній групі. Використання таких методів діагностики як «займи 

позицію», метод дискусії, мозковий штурм, розвиває процес опанування профе-

сійної лексики, ораторського мистецтва, аналітичного мислення тощо.   

Таким чином, можна стверджувати, що викладання на 1 курсі спеціального 

курсу «Юридична деонтологія» є цілком виправданим і доцільним.  Систематич-

ний моніторинг якості проводиться з метою апробації новітніх технологій, 

іноваційних методів та засобів контролю знань студентів, аналізу динаміки 

сформованості ключових навичок, без яких неможливе вивчення «Юридичної 

деонтології» та суміжних дисциплін професійного циклу. 

Отже, виконуючи освітні програми, зокрема юридичного профілю, вивча-

ючи  навчальну дисципліну «Юридична деонтологія», досягається поєднання осві-

ти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного люд-

ського капіталу для інноваційного та високотехнологічного розвитку країни, само-

реалізації особистості, забезпечення держави кваліфікованими фахівцями [4, с.1] 

Література: 

1. Сливка С.С. Юридична деонтологія. Навчальний посібник / К.: Атіка, 

2008. -296с. 

2. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юри-

дичної діяльності). Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.-655с. 

3. Татарчук І.В. Юридична деонтологія. /К.: Центр учбової літератури, 

2018, - 158с. 

4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556 



70 
 

____________________________________________________________________ 

Юридичні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ПДВ ПІД ЧАС ІМПОРТУ 

ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ ПОСТАВОК ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ 

ПОХОДЖЕННЯМ З РФ 

 

Мандрик Д.В., 

студент Навчально-наукового інституту 

 права та міжнародно-правових відносин 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

 В сучасних умовах питання щодо нарахування і сплати ПДВ під час 

імпорту енергоресурсів є особливо актуальною темою, оскільки останні події, 

коли Державна фіскальна служба виявила порушення з боку НАК «Нафтогаз» в 

результаті яких було несплачено до державного бюджету ПДВ в розмірі 8,3 

млрд. грн.. змушують проаналізувати особливості нарахування і сплати ПДВ 

під час імпорту енергоресурсів більш детальніше, оскільки даною проблемати-

кою сьогодні науковці ще не займалися. Враховуючи вищевикладене, 

дослідження даної проблематики є особливо актуальним. 

Перейдемо до дослідження фактичних обставин справи щодо НАК 

«Нафтогаз». 

19.10.2015 р. до митного поста «Київ-енергетичний» відповідача, пред-

ставником митного брокера ТОВ «ГРУПП СВ» Савіною Марією Сергіївною 

(далі – представник митного брокера) було подано періодичну митну 

декларацію в митному режимі імпорт типу «ІМ40РР» №903010001/2015/000772 

про постачання в жовтні 2015 року товару: природного газу у газоподібному 

стані в кількості 2 000 000 тис.куб.м., ГОСТ 5542-87, густина газу - 0,676 кг/мЗ. 

Товар переміщувався за контрактом від 19.01.2009 р. № КП продавцем та 

відправником товару було - ПАТ «Газпром» (Російська Федерація), покупцем 

та одержувачем товару було - ПАТ «НАК «Нафтогаз України». 

Починаючи з листопада 2015 р. представник митного брокера ТОВ 

«ГРУПП СВ», на виконання положень ч. 1 ст. 261 МК України та п. 2.6 



71 
 

Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що 

переміщуються трубопровідним транспортом, затвердженого Наказом Мінфіну 

України від 30.05.2012 р. № 629, неодноразово подавала додаткові митні 

декларації типу «ДР». Проте, відповідачем було відмовлено у митному оформ-

ленні випуску товарів, згідно всіх поданих представником митного брокера 

додаткових декларацій, у зв'язку з тим, що декларантом не надано повний пакет 

документів, а саме, не надано інвойс та акт прийому-передачі товарів. 

У зв'язку з ненаданням ПАТ «НАК «Нафтогаз України» додаткової 

декларації про постачання в жовтні 2015 р. товару із документами, які б 

підтверджували відображені в ній кількісні відомості, відповідачем було 

відрито справу про порушення митних правил. 

Під час провадження про порушення позивачем митних правил 

відповідачем було складено Протокол в справі про порушення митних правил 

№ 0011/90300/18 від 27.02.2018 р.. 

Митне оформлення поставленого в жовтні 2015 року природного газу не  

було завершене, у зв'язку з тим, що при оформленні рахунку та узгодженні 

двосторонніх актів за результатами поставок у вказаний період ПАТ «Газпром» 

наполягало на факті надходження газу з Російської Федерації в тимчасово 

неконтрольовані окремі райони Донецької та Луганської областей через 

газовимірювальні станції (ГВС) Прохоровка та Платовов об'ємі 187 794.540 

тис.куб.м. А оскільки, на вказаних ГВС відсутні представники українського 

оператора газотранспортної системи, а відтак, ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 

було позбавлено можливості контролю надходження, розподілу та споживання 

газу на зазначених територіях.  

В листі вих. № 1001ВИХ-18-1185 від 06.03.2018 р. ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» повідомило, що документами, які б могли підтвердити 

переміщення конкретного об'єму природного газу через митний кордон 

України, є технічні акти за результатом (підсумком) поставки газу, які мають 

бути підписані з обох сторін, як від ПАТ «Газпром», так і від ПАТ «НАК 

«Нафтогаз України» та підтверджені Товариством. 
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Втім, ПАТ «Газпром» відмовляється від підписання документів про 

постачання природного газу на територію України в жовтні 2015 року в об'ємі 

НОМЕР_1 куб.м.На кінець 2016 року було отримано приблизно 30 відмов ПАТ 

«Газпром». 

Для завершення митного оформлення ПАТ «Газпром» надано єдиний 

документ - рахунок-фактуру, в якому вказано некоректну інформацію щодо 

обсягу та вартості поставленого в жовтні 2015 року на територію України 

природного газу. 

Спір щодо поставок природного газу між ПАТ «Газпром» та НАК 

«Нафтогаз України» вирішувався в Арбітражному інституті Торгової палати м. 

Стокгольма. 

Рішенням Стокгольмського арбітражу від 22.12.2017 р. було змінено 

методику визначення ціни на газ за період з квітня 2014 року по теперішній час. 

В Протоколі відповідач вказав на вчинення відповідачем правопорушен-

ня, передбаченого ст. 485 МК України - вчинення позивачем протиправних дій, 

спрямованих на ухилення від сплати митних платежів, а саме, не надання 

додаткової декларації до періодичної митної декларації з повним пакетом 

товаро-супровідних документів на товар (природний газ у газоподібному стані, 

поставлений в жовтня 2015 року об'ємом НОМЕР_1 куб.м); не сплату ПДВ за 

ставкою 20% в розмірі 2342463024,12 грн. 

Як вбачається з самого Протоколу, висновки щодо об'єму поставленого в 

жовтні 2015 року газу відповідач зробив на підставі листа ПАТ «Укртрансгаз» 

від 30.08.2017 р. №1001ВИХ-17-4019 про надходження російського природного 

газу для споживачів України, імпортованого НАК «Нафтогаз України» в жовтні 

2015 року об'ємом НОМЕР_1 куб.м. 

За результатами розгляду справи про порушення митних правил, 

відповідачем було винесено оскаржувану Постанову якою визнано винуватим 

та притягнуто позивача, як голову правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за 

вчинення порушення митних правил, передбаченого статтею 485 МК України 

[3; 4]. 
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В результатів даними постановами штраф було накладено на А. В. 

Коболєва у розмірі 7 млрд. та 1,3 млрд. грн. відповідно. 

В контексті вищезазначеного випливає, що підставою для штрафу 

послужило те, що А. В. Коболєв не забезпечив можливість подачі додаткової 

митної декларації з повним пакетом товаросупровідних документів. 

Але в даному випадку вбачається законодавча колізія, оскільки не 

законодавство не встановлює який суб’єкт буде нести відповідальність за 

відповідне митне порушення. 

Вирішення даної ситуації можливе двома шляхами: 

1. Постанова винесена з недотриманням вимог ст. 485 МК України, 

оскільки склад правопорушення згідно даної норми – відсутній [6]. Тобто, 

суб'єктом відповідальності за даною статтею може бути підприємство, або його 

посадова особа. Оскільки, декларантом та власником товару (природного газу) 

є ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а не позивач, той притягнути до 

відповідальності згідно ст. 485 МК України можливе лише ПАТ «НАК 

«Нафтогаз України». Отже, позивач може бути суб'єктом відповідальності за 

даною нормою не особисто, як фізична особа, а як посадова особа (голова 

правління) ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Втім, оскаржуваною постановою 

до відповідальності притягнуто саме позивача, а не посадову особу ПАТ «НАК 

«Нафтогаз України» Коболєв А. В.  

2. Коболєв А. В. є суб'єктом відповідальності згідно ст.485 МК України, 

як голова правління юридичної особи, що порушила митні правила - ПАТ 

«НАК «Нафтогаз України». Склад даного правопорушення вважав в повній мірі 

наявним, що обґрунтовував тим, що з метою забезпечення подання додаткової 

митної декларації у відповідності до ст. 261 МК України, з дотриманням всіх 

умов, передбачених ч. 3 ст. 75 МК України, зокрема, для поміщення товарів у 

митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного 

режиму, повинна: подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, 

документи на такі товари; сплатити митні платежі, якими, відповідно до законів 

України, обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в 
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режимі імпорту; виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо 

заходів нетарифного регулювання [6]. 

Для вирішення даної проблеми, необхідно проаналізувати положення МК 

України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 459 МК України, суб'єктами адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на 

момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні 

порушень митних правил підприємствами - посадові особи цих підприємств. В п. 

43 ч. 1 ст. 4 МК України визначено, що посадові особи підприємств - керівники та 

інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або 

тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за 

додержання вимог, встановлених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-

правовими актами України, а також міжнародними договорами України, 

укладеними у встановленому законом порядку. 

Судом не було в повній мірі з’ясовано, функціональні обов’язки за 

посадовими інструкціями (трудовими контрактами), а також розмежування 

відповідальності Борділовського О.В. та Коболєва А.В., а тому висновки про 

відсутність підстав для притягнення до відповідальності за порушення ПМП є 

передчасними [7]. 

Отже, суд першої інстанції не знайшов правопорушень у діях «Нафтогазу» 

як компанії і Коболєва як посадової особи і закрив розпочату енергомитницею 

справу про порушення митних правил, у рамках якої був виписаний штраф. 

Таким чином, ми проаналізували особливості нарахування і сплати ПДВ 

під час імпорту енергоресурсів та дійшли висновку, що на сьогодні існує 

законодавча колізія щодо суб’єкта відповідальності – чи це може виступати 

фізична особа, чи юридична особа. В зв’язку з цим необхідно врегулювати 

положення МК України між собою, щоб вирішити дану проблему. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МИТНИХ СОЮЗІВ У 

МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

Резніченко М.В., 

студент факультету міжнародного права 

Національний Авіаційний Університет 

м. Київ, Україна 

Світове господарство сьогодні значною мірою відрізняється від того, 

яким воно було кілька десятиліть тому. На наших очах змінюється вигляд 

світової економіки, важливе місце належить інтеграційним процесам. Вони 

мають багаторівневий характер. Міжнародна інтеграція відбувається як на 

загальносвітовому рівні (глобалізація), так і в масштабах декількох держав 

(регіональна інтеграція). Названі процеси поступово змінюють інституційний 
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формат міжнародної торгової системи, співвідношення між двома її рівнями: 

глобальним (в особі Світової організації торгівлі (СОТ)), і регіональним (у 

вигляді багатосторонніх міждержавних угод про взаємну лібералізацію 

торгівлі). Співвідношення тенденцій глобалізації та регіональної інтеграції й 

питання про наявність чи відсутність конфлікту між цими процесами 

залишаються в зоні пильної уваги економістів і політологів [2]. 

В сучасних умовах Україна знаходиться на етапі активного пошуку свого 

місця у системі міжнародних економічних відносин, тому вивчення та 

використання економічних механізмів та інструментів впливу, зокрема митно-

тарифного регулювання, є першочерговим завданням. У всьому світі митно-

тарифне регулювання є ―локомотивом‖ економічного регулювання та відповідає 

вимогам розвитку ринкових відносин та ринкової економіки. Як показує 

історичний досвід розвитку багатьох розвинутих країн світу, митна справа є 

неодмінним елементом високоефективної організації життя суспільства і, перш 

за все, функціонування його економіки. Вирішуючи цілу низку важливих 

завдань, митна система стає значним важелем підтримки рівноваги і створення у 

суспільному виробництві найсприятливіших умов для розвитку власної 

економіки. Що до нашої країни, то поряд із цими завданнями митна система 

повинна стати і вже стає вагомим чинником ринкових перетворень [3].  

Принцип найбільшого сприяння в торгівлі, колись покладений в основу 

Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), що мав на увазі відсутність 

дискримінації країн з точки зору режимів торгівлі, з правила перетворився на 

виняток. Україна не може не враховувати цих нових реалій міжнародної 

торгівлі, і з’ясування головних тенденцій у цій сфері є важливим для 

вироблення раціональної зовнішньоекономічної політики [8]. 

За останні півстоліття в становленні й розвитку регіональної інтеграції 

можна виділити дві хвилі. Перша хвиля охоплювала період 1950-1960 років і 

характеризувалася переважанням «горизонтальної», або «широтної», інтеграції 

– Північ-Північ і Південь-Південь. Приклад Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС), Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), а також 
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Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) виявився заразливим, і в 1960-ті роки 

країни, що розвиваються, багато з яких лише незадовго до цього отримали 

незалежність, стали об’єднуватися в угруповання. Вони намагалися проводити 

політику колективного імпортозаміщення, долаючи тим самим вузькість 

національних ринків. Певний досвід був набутий, але в цілому результати 

інтеграції першої хвилі на Півдні очікувань не виправдали – позначалися 

бюрократичний (волюнтаристський) підхід до прийняття рішень, відсутність 

механізмів контролю за їх реалізацією, та й зацікавленості бізнесу заважали 

слабка інфраструктура і нестача фінансових і технологічних ресурсів. 

Друга хвиля інтеграційних процесів настала в другій половині 1980-х 

років після паузи 1970-х, пов’язаної зі структурними кризами в світовій 

економіці. Європа знову подала приклад: прийняття та реалізація Єдиного 

європейського акту проклали шлях до Маастрихтської угоди, а вона – до 

економічного і валютного союзу. У 1990-ті роки поряд з розвитком об’єднань 

«широтної» спрямованості (Північ-Північ або Південь-Південь) виявилася нова 

тенденція до інтеграції – Північ-Південь. Перш за все мова йде про НАФТА, а 

також про АТЕС. Та й угруповання Півдня в 1990-ті роки на якийсь час 

відмовилися від антикапіталістичної риторики і пом’якшили або скасували 

обмеження на діяльність ТНК. Протиріччя між глобальною і регіональною 

інтеграцією отримало неоднозначний розвиток: з одного боку, зростання числа 

регіональних угруповань і угод ставило під питання глобальних домовленостей 

в рамках СОТ, з іншого боку, відповідно до теорії «другого кращого» 

британського економіста Джеймса Міда регіональні інтеграційні проекти 

можна розглядати як прориви на окремих ділянках «фронту» глобальної 

лібералізації економічних відносин [5]. 

Чинна з 2004 року Угода про ПАМС поставила нові цілі, змінила систему 

управління Об’єднанням, розширила сферу його діяльності. Відповідно до ст. 2 

Угоди Об’єднання покликане: 

 полегшити транскордонне переміщення товарів між державами-

членами; 
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 створити ефективні, прозорі й демократичні інститути, які забезпечать 

справедливий розподіл торгової вигоди; 

 заохочувати справедливу конкуренцію на території митного союзу; 

 сприяти економічному розвитку, диверсифікації, індустріалізації і 

підвищенню міжнародної конкурентоспроможності країн-членів; 

 сприяти інтеграції в світову економіку на основі розвитку зовнішньої 

торгівлі та інвестиційної діяльності; 

 забезпечити справедливий розподіл доходів від митних зборів та 

інших митних платежів, що стягуються країнами-членами; 

 сприяти формуванню загальної політики і стратегії. 

На інституціональному рівні тенденція до «меридіональної» інтеграції 

проявилася в кількох багатосторонніх і безлічі двосторонніх ініціатив. 

Найбільшу активність проявили США і ЄС. США вустами Буша старшого 

заявили на початку 1990-х років про прагнення створити загальний ринок обох 

Америк – «від Аляски до Вогняної Землі». У розвиток цієї ідеї був укладений 

договір НАФТА, а в 1994 році почалася підготовка до формування Зони вільної 

торгівлі Америк (ФТАА), за участю всіх держав Західної півкулі, крім Куби [4]. 

Євросоюз зі свого боку реалізує кілька інтеграційних ініціатив з 

колективним членством. По-перше, продовжують розвиватися преференційні 

угоди між ЄС і великою групою країн Тропічної Африки, Карибського басейну 

і Тихого океану (група АКТ). По-друге, з 1995 року йде так званий 

Барселонський процес – налагоджується співпраця ЄС з країнами 

Середземномор’я. По-третє, ЄС уклав ССТ з Меркосур, веде переговори про 

УВТ між ЄС і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. 

Інституціоналізовані відносини Євросоюзу та з іншими міждержавними 

об’єднаннями – АСЕАН, Африканським союзом і т. д. також мають угоди про 

вільну торгівлю. 

Ідеологія митних союзів – колективний протекціонізм, регіональна 

самоідентифікація – розрізнення своїх і чужих. Для МС характерна велика 

ступінь міждержавної координації, а значить, і більш високий ступінь 
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втручання державних структур у зовнішньоекономічну діяльність, її 

регулювання. Як відомо, це більш характерно для європейської 

континентальної моделі ринкової економіки, ніж для англо-американської. 

Тенденція до регіоналізації корелює з процесом становлення багатополярного 

світу, тоді як глобалізація багатьма пов’язується з однополярним світом і 

ототожнюється з американізацією у всіх її проявах [6]. 

Митний союз формувався поетапно, починаючи з зони вільної торгівлі 

(при розширенні співпраці в інших секторах) з орієнтацією в перспективі на 

створення спільного ринку, економічного і валютного союзу. У 1981 році шість 

країн-учасниць підписали «Єдину економічну угоду», в якій був намічений 

план спільних дій та етапів економічної інтеграції на наступні двадцять років. 

Фактично вона була направлено на створення ЗВТ. В Угоді йшлося також про 

лібералізацію міграції робочої сили та транскордонного переміщення капіталу 

між країнами-членами, про співпрацю в науково-технічній, соціальній і 

культурній галузях [7]. 

Отже, об’єднуючі процеси у світовій економіці досить різноманітні. 

Економічна інтеграція як явище приймає і традиційні форми міжнародного 

торгово-політичного співробітництва, що базуються на міжнародно-правових 

принципах суверенітету і самостійності держав, і форми, засновані на 

наднаціональності, при якій частина національного суверенітету і самостійності 

передається міждержавному утворенню. Різноманітність інтеграційних 

парадигм дозволяє практично всім державам, незалежно від їх положення на 

світовій арені, форм державного устрою і правління, економічного потенціалу 

та рівня розвитку знаходити своє місце і свою вигоду в цих процесах. 
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Із зміною віків, розвитком філософії, медицини, технічним прогресом 

змінюються, виникають та припиняються ті чи інші суспільні відносини. Зараз 

перед людиною постало багато можливостей, яких до цього часу не існувало, 

зокрема, клонування людини, трансплантація органів, використання «віртуальної 

реальності», штучне запліднення, зміна статі, «генна інженерія». Право як система 

правових норм повинне давати адекватну відповідь на ці зміни у вигляді відповід-

ного нормативного регулювання. Внаслідок всіх цих можливостей у людини 
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виникають нові права, яких до цього часу не існувало. Такі права називають 

«четвертим поколінням» прав людини. Щодо деяких вищезазначених прав 

належне правове регулювання ще недостаньо розроблене, також в Україні не 

проводилося ґрунтовних наукових досліджень щодо «четвертого покоління» прав 

людини, тому їх дослідження є актуальним та своєчасним. 

 Права людини, як зазначає Ю. Шемшученко, – історично мінлива 

категорія, яка еволюціонує разом із суспільством та державою [10, c.5]. 

Багатогранність людини породжує невичерпність її прав. Разом з людиною, її 

рівнем розвитку та значенням у соціумі постійно змінюються і її права, їх 

пріорітети [13, c. 729].  

Традиційно для класифікації прав людини використовують теорію поділу 

прав людини, яку розробив французький правознавець Карел Васак. Основою 

цієї концепції є генераційний підхід, а саме, поділ прав на три покоління [11]. 

Відповідно до теорії походження прав людини їх поділяють на три групи, 

чи так звані покоління. Так, перше покоління становлять громадянські та 

політичні права, друге покоління – соціально-економічні та культурні права, 

третє – колективні права, або права ―солідарності‖ [9, c. 299].  

Хоч загальноприйнята концепція трьох поколінь прав людини авторства 

Карела Васака і досі вважається фундаментальною базою для правозахисників 

(як суто наукових сподвижників, так і практиків), та є ґрунтовні підстави 

виділяти і якісно новий пласт людських прав. Торкаючись дилеми незмінності 

ключових моральних та (у переважній більшості) правових постулатів, можна 

стверджувати, що права усіх трьох поколінь у будь-якому разі залишаються 

ключовим об’єктом правової охорони [7].  

В 1996 р. А. П. Семітко запропонував виділити права четвертого 

покоління, до яких необхідно віднести права людини, пов’язані із здійсненням 

абортів, евтаназії [8, c. 207].  

На думку О. Аврамової та О. Жидкової, четверте покоління прав людини 

повинне формуватися на засадах: визнання високого статусу особи; прагнення 

єдності норм права, моралі, релігії при визначенні поведінки як правової; 
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визнання права на індивідуальність особи, що передбачає повагу до особливих 

потреб людини, які надають їй можливість бути не схожою на інших; 

установлення суверенності людини щодо держави [2, c. 103].  

Серед дослідників немає єдності щодо прав, що належать до четвертого 

покоління. М. П. Авдєєнкова обгрунтовує таку категорію як ―право на фізичну 

свободу‖ [1, c.23], Г. Б. Романовський перелік прав четвертого покоління 

обмежує правом на самогубство та на евтаназію, причому евтаназію та 

самогубство розглядає як елементи права на смерть [12, c. 233].  

Ю. А. Дмитрієв до четвертого покоління прав зараховує лише 

інформаційні права та технології [6, c. 125].  

А. Б. Венгеров називає четверте покоління правами людства: право на 

мир, на ядерну безпеку, космос, екологічні, інформаційні права тощо [4, c. 307]. 

Заслуговує уваги російська доктрина, яка виділяє особистісні (соматичні) 

права, як права людини розпоряджатися своїм тілом, в тому числі клонувати [3, 

c. 213].  

Вони зазначають, що правомірною поведінкою можна визнавати: штучне 

запліднення, незалежне від державного втручання життя за релігійними, 

моральними поглядами (у межах автономності особи), трансплантацію органів 

(на засадах законності, справедливості, моральності, добровільності); 

юридично нейтральною поведінкою: сім’ю, вільну від дитини, використання 

віртуальної реальності, одностатеві шлюби, зміну статі; неправомірною 

поведінкою: клонування й евтаназію [2, c. 105].  

На нашу думку, до прав четвертого покоління належать усі права, що 

виникли внаслідок наукового прогресу, розвитку моралі, а саме всі так звані 

―соматичні права‖, зокрема право на евтаназію, клонування, а також 

інформаційні права. Сьогодні виникають дискусії серед членів суспільства про 

те, чи потрібні людям такі права, якими повинні бути межі їх реалізації?  

Зокрема Рада Європи, ЄС, деякі інші міжнародні організації чітко 

визначилися з цих питань. Наприклад, Хартія Європейського Союзу про 

основні права в п. 1 ст. 3 встановлює, що кожна людина має право на власну 
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фізичну і душевну цілісність, а п. 2 конкретизує: при застосуванні досягнень 

медицини і біології необхідно особливо дотримуватися таких вимог: – 

добровільна і належним чином оформлена згода зацікавленої особи відповідно 

до правил, встановлених законом; – заборона застосування євгеніки, особливо її 

частині, що має на меті селекцію людей; – заборона використання людського 

тіла і його частин як джерела прибутку; – заборона відтворення людини за 

допомогою клонування [3, c. 216].  

До заборонених зараховують також право на евтаназію – задоволення 

потреб хворого із прискорення смерті діями або бездіяльністю. Проблема 

полягає в тому, що на міжнародному рівні щодо цього права людини відсутнє 

нормативне визначення. Наявні лише окремі міжнародні документи, наприклад, 

Конвенція Ради Європи 1997 р. про захист прав і достоїнства людини у зв’язку 

із застосуванням досягнень біології та медицини.  

Менш спірним є ще один підвид цих прав четвертого покоління – 

―віртуальні права‖. Глобалізаційний вплив та повсякденна затребуваність 

консолідували позицію світу щодо необхідності виокремлення такої категорії 

прав. Наприклад, Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН було закріплено таке 

інформаційне право, як право на свободу слова в Інтернеті. Цікаво, що 

переважно немає суперечностей між міжнародними нормами та внутрішньо-

національним правом.   

Отже, ключовою фігурою в цій процедурі є лікар, навіть не пацієнт, який 

згідно із цим законом більш-менш повинен сам прийняти рішення про те, щоб 

померти добровільно. Щодо права на клонування, також виникає достатньо 

проблем, зокрема: По-перше, виникає проблема релігії та моралі. Релігійними 

канонами встановлено, що людина – це результат божого промислу. Шляхом 

клонування людство посягає на повноваження Бога. Кожна людина у своєму ви-

яві є індивідуальною, не схожою на інших людей. Вона має власний генетичний 

код та має право вільно ним розпоряджатись та контролювати його [2, c. 105].  

По-друге, виникає проблема визнання такого права та закріплення його в 

міжнародних актах всесвітніх міжнародних організацій та у внутрішніх 
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законодавствах окремих держав. Слід наголосити, що більшість європейських 

держав не тільки не закріпили в законах, постановах, статутних документах 

міжнародних організацій право на клонування, а навіть на законодавчому рівні 

заборонили поширення такого права. Найбільшим противником процесу 

клонування людини є церква. Наприклад, Ватикан не раз наголошував на 

цілковитій неможливості втручання в акт божественного творіння. Папа 

Римський визнав 7 нових смертних гріхів, серед яких є «маніпуляції на генному 

рівні». У розвинених країнах, зокрема США, Німеччині, Франції, Іспанії, Данії 

діє заборона на державне фінансування досліджень у цій сфері. Не відстає від 

європейських держав й Україна. Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про заборону репродуктивного клонування людини» від 14 грудня 

2004 року № 2231-ІV. Мета прийнятого закону полягала в тому, щоб 

заборонити репродуктивне клонування людини, виходячи з принципів поваги 

до людини, визнання цінності особистості, необхідності захисту прав і свобод 

людини та враховуючи недостатню дослідженість біологічних та соціальних 

наслідків клонування людини. 

У правовому аспекті клонування людини поки що залишається під 

забороною. Якщо все ж суспільство «прийме» клонування, то це потребуватиме 

прийняття нових нормативно-правових актів, створення нового законодавчого 

регулювання для запобігання зловживанням [5]. 

Сучасна юридична наука всі права людини поділяє на 4 групи. Зміна 

статі, трансплантація органів, клонування, використання віртуальної 

реальності, одностатеві шлюби, евтаназія – це перелік основних прав 

четвертого покоління. Виникнення даного покоління прав людини є ще одним 

підтвердженням постійного наукового, технічного розвитку людського 

суспільства. Ці права, викликані науково-технічним прогресом, виникли в 

зв’язку з розвитком науки та втіленням її розробок в життя. 

Отже, на основі викладеної інформації можна зробити висновок, що на 

даному етапі розвитку людської цивілізації формується нове покоління прав 

людини, яке в існуючих умовах є досить суперечливим за своєю суттю.  
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ЛЮДИНИ 
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студент факультету міжнародних відносин 

Національний Авіаційний Університет 

м. Київ, Україна 

Проголошуючи «право на свободу», стаття 5 передбачає фізичну свободу 

людини; її мета полягає в забезпеченні того, щоб жодна особа не могла бути 

свавільно позбавлена свободи. Вона не пов'язана зі звичайними обмеженнями 

свободи пересування, які регулюються статтею 2 Протоколу № 4 (Creangă 

проти Румунії [ВП] 1, § 92; Engel і Інші проти Нідерландів, § 58).  

Різниця між обмеженням свободи пересування, котре є достатньо 

серйозним для того, щоб кваліфікуватись як позбавлення свободи згідно зі 

статтею 5 § 1, та звичайними обмеженнями свободи пересування, які 

регламентовані статтею 2 Протоколу № 4, полягає у ступені або інтенсивності 

прояву, а не в характері або сутності (Guzzardi проти Італії, § 93; Rantsev проти 

Росії і Кіпру, § 314; Stanev проти Болгарії [ВП], § 115).  
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Позбавлення свободи не обмежується класичним випадком тримання під 

вартою після арешту або засудження, а може мати багато інших форм (Guzzardi 

проти Італії, § 95). 

Критерії, що застосовуються [3]: 

Суд не вважає себе зв'язаним правовими висновками національних 

органів влади 

щодо того, чи мало місце позбавлення свободи, та здійснює автономну 

оцінку обставин справи (H.L. проти Сполученого Королівства, § 90; H.M. проти 

Швейцарії §§ 30 та 48; Creangă проти Румунії [ВП], § 92). 

Для того, щоб визначити, чи було особу «позбавлено свободи» у значенні 

статті 5, відправною точкою повинна бути її конкретна ситуація, і необхідно 

враховувати ряд критеріїв, таких, як тип, тривалість, наслідки і спосіб реалізації 

відповідного заходу (Guzzardi проти Італії, § 92; Medvedyev і Інші проти 

Франції [ВП], § 73; Creangă проти Румунії [ВП], § 91). 

Зобов'язання брати до уваги «різновид» і «спосіб імплементації» 

згаданого заходу дозволяє Суду враховувати особливий контекст і обставини, 

притаманні іншим обмеженням, ніж класичне ув’язнення в тюремній камері. 

Важливим фактором, який слід брати до уваги, є контекст, в якому цей захід 

застосовується, оскільки в сучасному суспільстві нерідко трапляються ситуації, 

коли громадськість може бути покликана змиритись з обмеженнями свободи 

пересування або особистої свободи задля загального блага (Nada проти Швей-

царії [ВП], § 226; Austin і Інші проти Сполученого Королівства [ВП], § 59). 

Поняття позбавлення свободи за змістом статті 5 § 1 містить як 

об'єктивний елемент поміщення людини у певний обмежений простір на 

значний період часу, так і додатковий суб'єктивний елемент, який полягає в 

тому, що людина не давала чинної згоди на таке поміщення (Storck проти 

Німеччини, § 74; Stanev проти Болгарії [ВП], § 117). 

До відповідних об'єктивних факторів, які мають братись до уваги, відно-

сяться: можливість залишити зону обмеження, рівень нагляду та контролю за 

переміщенням особи, ступінь ізоляції і наявність соціальних контактів (див., 
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наприклад, Guzzardi проти Італії, § 95; H.M. проти Швейцарії, § 45; H.L. проти 

Сполученого Королівства, § 91; Storck проти Німеччини, § 73). 

Коли факти вказують на позбавлення свободи за змістом статті 5 § 1, то 

відносно короткий термін тримання під вартою не впливає на цей висновок 

(Rantsev проти Росії і Кіпру, § 317; Iskandarov проти Росії, § 140). 

Елемент примусу при здійсненні повноважень поліції із затримання та 

обшуку є свідченням позбавлення свободи, незважаючи на короткий термін 

такого заходу (Krupko і Інші проти Росії, § 36; Foka проти Туреччини, § 78; 

Gillan і Quinton проти Сполученого Королівства, § 57; Shimovolos проти Росії, § 

50; Brega і Інші проти Молдови, § 43) [3]. 

Те, що на особу не було вдягнено наручники, не було замкнено у камері 

або у інший спосіб фізично обмежено, не є вирішальним чинником для 

встановлення факту позбавлення свободи (M.A. проти Кіпру, § 193). 

Право на особисту свободу є занадто важливим в демократичному 

суспільстві, тому людина повинна мати можливість скористатися захистом, 

передбаченим Конвенцією, навіть якщо вона, можливо, сама дозволила взяти 

себе під варту, особливо, якщо ця людина не має достатньої дієздатності для 

того, щоб погодитись або не погодитись із запропонованими діями (H.L. проти 

Сполученого Королівства, § 90; Stanev проти Болгарії [ВП], § 119). 

Той факт, що особа є недієздатною, не обов'язково означає, що вона не в 

змозі розуміти ситуацію і погоджуватися з нею (ibid., § 130; Shtukaturov проти 

Росії, §§ 107- 109; D.D. проти Литви, § 150). 

 «Кожна людина має право на життя, свободу та особисту 

недоторканність» (ст. 3) та «Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, 

затримання або вигнання» (ст. 9).  

Більш детально дане право розтлумачується у відповідних статтях 

Конвенції та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.  

Однак, текстуальний аналіз показує, що Конвенція передбачає шість 

підстав для правомірного обмеження права особи на свободу та особисту 

недоторканність. У той же час Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
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права наголошує на тому, що «Тримання під вартою осіб, які чекають судового 

розгляду, не має бути загальним правилом, але звільнення може ставитись у 

залежність від подання гарантій явки на суд, явки на судовий розгляд у будь-

якій іншій його стадії і, в разі необхідності, явки для виконання вироку» (ч. 3 

ст. 9) [8, c.74].  

Прикладом неабиякого значення даної норми у сфері кримінального 

провадження є практика розгляду справ Комітетом ООН з прав людини, 

який, наприклад, по справі Хуго Ван Алфен проти Нідерландів прийшов до 

висновку, що тримання заявника під вартою протягом 9 тижнів є порушенням 

викладеної вище вимоги п.3 ст. 9 Міжнародного пакту, навіть не зважаючи на 

те, що при цьому формально була витримана процедура, передбачена 

кримінальним процесуальним законодавством Нідерландів.  

Позиція Комітету базувалася на тих міркуваннях, що тримання під 

вартою має не тільки відповідати закону, але й бути розумним з урахуванням 

усіх обставин, зокрема, наприклад, мати за мету те, щоб особа не сховалася від 

органів розслідування та суду, не перешкоджала провадженню розслідування, 

не вчинила нового злочину тощо. Як же свідчили обставини розглянутої 

справи, основною метою утримання під вартою заявника протягом 9 тижнів 

було прагнення отримати від нього зізнання [4, c. 85]. 

Однак Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своєму рішенні 

дав чітку рекомендацію щодо застосування такого запобіжного заходу, як 

затримання.  

Так, наприклад, у рішенні по справі Стегмюллер проти Австрії (1969 р.) 

Суд наголосив на тому, що коли припиняє свою дію критерій «обґрунтованої 

підозри» або з’являються обставини, які зводять до мінімуму вірогідність втечі 

(наприклад, внесення застави), утримання під вартою стає необґрунтованим 

[13, c. 26].  

Щодо регулювання досліджуваного права у Конвенції СНД слід 

зауважити, що ч.1 ст. 5 даного документу, на відміну від Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року, передбачає не шість підстав 
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для обмеження права на свободу та особисту недоторканність, а лише три, 

завдяки чому ми приходимо до висновку, що Конвенція СНД містить, з одного 

боку, більш широкий стандарт права людини на свободу та особисту недотор-

канність. Однак, з іншого боку, Конвенція СНД взагалі не містить положення 

про винятковість застосування тримання під вартою у якості запобіжного заходу. 

Подальший аналіз універсальних та регіональних міжнародно-правових 

документів на предмет регламентування права на свободу та особисту недотор-

канність пов’язаний із дослідженням гарантій, що надаються особі відразу після 

затримання. Так, відповідно до ч. 2 ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права та ч. 2 ст. 5 Конвенції 1950 року кожному заарештованому при 

арешті мають бути повідомлені причини його арешту, а також будь-яке 

пред’явлене йому обвинувачення. Відповідна норма Конвенції СНД (ч. 2 ст. 5), 

на відміну від двох названих документів, не містить обов’язку представників 

влади сповіщати заарештовану особу про суть висунутого їй обвинувачення.  

Крім того, Конвенція 1950 року містить ще більш високий стандарт 

даного права, зобов’язуючи повідомляти причини арешту та суть 

обвинувачення «зрозумілою мовою». Серед інших гарантій, які також 

забезпечують реалізацію права на свободу та особисту недоторканність слід 

назвати право оскаржувати до суду законність арешту та утримання під вартою, 

право на отримання компенсації у випадку неправомірного затримання, а також 

право на гуманне поводження із затриманими та повагу до їх гідності.  

Перелічені гарантії практично не мають суттєвих відмінностей по формі 

свого закріплення у досліджуваних документах. Проблеми забезпечення права 

на свободу та особисту недоторканність залишаються актуальними в Україні й 

зараз. Європейський суд з прав людини визначив їх «як такі, що постійно 

констатуються Судом у справах проти України» [17].  

Так, станом на 11 квітня 2013 року ЄСПЛ було винесено 81 рішення за 

статтею 5 Конвенції, в яких було встановлено 157 порушень [18].  

У справах щодо України ЄСПЛ визнавав порушення п.1 ст. 5 Конвенції, 

наприклад, у таких випадках: – коли адміністративний арешт, який формально 
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підпадає під дію пункту 1(а) статті 5, використовувався для забезпечення 

перебування особи під вартою для інших цілей (рішення у справі «Доронін 

проти України»);  

– коли не існувало жодних законодавчих положень (у КПК чи інших 

нормативно-правових актах), які б передбачали, навіть шляхом посилання, 

процедуру щодо тримання особи під вартою з метою екстрадиції або 

застосування інших міжнародно-правових заходів правової допомоги у 

кримінальних справах (рішення у справі «Гарькавий проти України»);  

– коли тримання особи під вартою не переслідувало жодну мету, зазначену в 

пункті 1 статті 5 Конвенції, і, отже, порушило вимоги цієї статті (наприклад, 

протягом періоду, коли щодо особи не було скасовано рішення про надання 

статусу біженця, а національне законодавство забороняло вислання біженців з 

території України (рішення у справі «Крейдіч проти України») або коли 

затримання неповнолітніх заявників не підпадає під виняток, передбачений 

пунктом 1(d) статті 5 при відсутності підстав вважати, що на цю справу 

поширюються будь-які інші винятки, передбачені статтею 5 Конвенції (рішення 

у справі «Ічин та інші проти України»);  

– коли дводенна затримка у звільненні заявника з-під варти не відповідала 

вимогам практики ЄСПЛ, оскільки лише декілька годин такої затримки можуть 

бути виправдані адміністративними формальностями (рішення у справі 

«Мокаллал проти України»);  

– у зв’язку з тим, що національне законодавство не передбачає процедури, 

достатньо доступної, чітко сформульованої і передбачуваної у своєму 

застосуванні, яка давала б змогу уникнути ризику свавільного тримання під 

вартою в очікуванні на екстрадицію. (рішення у справах «Солдатенко проти 

України, «Світлорусов проти України», «Новік проти України»).  

Цілком правильно констатує Т.І. Фулей, що список випадків порушення 

п.1 ст. 5 Конвенції у справах щодо України можна, на жаль, продовжувати. У 

справі «Харченко проти України» ЄСПЛ розглядав три періоди досудового 

ув’язнення заявника, і щодо двох з них констатував порушення пункту 1 статті 



92 
 

5. Хоча завдяки внесенню змін до чинного законодавства окремі проблеми, 

виявлені у цій справі (взяття під варту та продовження строку тримання під 

вартою за санкцією прокурора, а також неврахування періоду ознайомлення з 

матеріалами справи у строк досудового ув’язнення), вже не виникали, проте 

інші проблеми на момент постановлення цього «пілотного» рішення були все 

ще актуальними [9, с.84].  

У справі «Харченко проти України» Суд констатував порушення ст. 5 

Конвенції, які можна визначити як такі, що постійно констатуються Судом у 

справах проти України. Хоча завдяки змінам у законодавстві дві з проблем, 

виявлених у цій справі (взяття під варту та продовження строку тримання під 

вартою за санкцією прокурора, а також неврахування періоду ознайомлення з 

матеріалами справи у строк досудового ув’язнення), вже не виникають у 

справах стосовно досудового ув’язнення в Україні, проте інші проблеми досі 

мають місце. Тому Суд постійно констатує порушення п.1(с) ст. 5 Конвенції 

щодо періодів, протягом яких тримання під вартою здійснювалося без 

відповідного судового рішення, особливо протягом періоду після закінчення 

слідства та до початку судового розгляду, а також щодо судових рішень, 

винесених на стадії судового розгляду, які не містять визначених строків 

подальшого тримання під вартою, таким чином залишаючи без змін такий 

запобіжний захід, а не продовжуючи строк його застосування, що суперечить 

вимогам статті 5 (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Єлоєв 

проти України», пп. 49–55). Видається, що обидві проблеми мають місце в 

зв’язку з законодавчою прогалиною [8, c. 78]. 

Зазначимо, що низку недоліків попереднього законодавства, які призводили до 

визнання порушення статті 5 Конвенції, виправлено із прийняттям КПК. 

Висновок  Обмеження недоторканності особи в кримінальному процесі 

(в контексті європейського стандарту) - це суспільно зумовлена кримінально-

процесуальна діяльність осіб, наділених спеціальною компетенцією із 

застосування заходів процесуального примусу, у порядку, на підставах і в 

межах, встановлених законом, у результаті якої порушується фізична, 
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моральна, психічна цілісність, індивідуальна свобода, загальна свобода дій або 

особиста безпека учасника процесу, з метою вирішення завдань кримінального 

судочинства. 

Таким чином, аналізуючи зазначені рішення, слід вказати, що Конвенція 

та практика Європейського суду з прав людини надзвичайно жорстко охороняє 

право людини на особисту недоторканність та визначає одним із головних 

інструментів у механізмі забезпечення цього права - судовий контроль. 

Реальність права на свободу й особисту недоторканність ґрунтується на 

системі юридичних механізмів, що забезпечують його дію і тому набувають 

значення юридичних гарантій. Найважливішими з них є вперше встановлений 

Конституцією України судовий порядок арешту та взяття під варту, чітка 

регламентація в галузевому законодавстві підстав та строків цих примусових 

заходів. Судова процедура суттєво підвищує рівень захисту прав та свобод, 

оскільки містить низку гарантій від їх свавільного обмеження, сприяє 

винесенню законного та обґрунтованого рішення. 

Основними напрямами подальших теоретичних досліджень проблеми 

забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканність повинні 

бути: 

1) розробка концепції забезпечення прав і свобод людини у сфері криміналь-

ного провадження; 

2) визначення теоретико-правових засад забезпечення права затриманого на 

свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні; 

3) аналіз проблеми забезпечення права кожного на свободу та особисту 

недоторканність через призму практики Європейського суду з прав людини; 

4) визначення заходів підвищення ефективності процесуального механізму 

державного та судового контролю за забезпеченням права затриманого на 

свободу та особисту недоторканність з обов’язковим урахуванням рішень 

Європейського суду з прав людини. 

З огляду на важливість забезпечення захисту невід’ємного права людини 

на свободу та особисту недоторканність, видається актуальною розробка 
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сучасною наукою кримінального процесу ефективного та реально діючого 

процесуального механізму для охорони, захисту та реалізації права затриманого 

на свободу та особисту недоторканність.  

Таким чином, розгляд теоретичних та практичних проблем забезпечення 

права людини на свободу та особисту недоторканність у кримінальному 

провадженні є одним із основних напрямів сучасних наукових досліджень у 

сфері кримінального процесу, який потребує комплексного, інтегрованого 

наукового підходу. 
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правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 166–175.  
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УДК 342.9 Юридичні науки 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО, АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Текєджанова К.Б., 

студентка Юридичного факультету 

Національного авіаційного університету 

м. Київ, Україна 

Адміністративне судочинство в Україні відіграє сьогодні важливу роль у 

належному захисті конституційних прав і інтересів громадян  та інших 

суб’єктів права від можливих незаконних дій суб’єктів публічно-владних 
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повноважень. Водночас, як адміністративно-правова теорія, так і судова 

практика у цій сфері певною мірою потребують відповідної наукової 

інтерпретації з метою їх подальшого удосконалення.  

Торкаючись співвідношення понять адміністративної юстиції, адміністра-

тивного судочинства, слід враховувати, що на відміну від адміністративного 

судочинства законодавчого визначення поняття адміністративної юстиції не 

існує. Крім того, у наукових джерелах немає єдиного підходу щодо розуміння 

співвідношення цих понять. Для їх з’ясування розглянемо окремі існуючі в 

науці адміністративного права погляди щодо їх значення.  

Одне з класичних визначень адміністративної юстиції запропонував свого 

часу Д. Чечот: «Адміністративна юстиція — це порядок розгляду і вирішення в 

судовій процесуальній формі спорів, що виникають у сфері адміністративного 

управління між громадянами або юридичними особами з однієї сторони, і 

адміністративними органами — з іншої, який здійснюється юрисдикційними 

органами, спеціально створеними для вирішення правових спорів» [2, с.23].  

У навчальній літературі (наприклад, у підручнику за ред. Ю. П. Битяка) 

адміністративну юстицію пропонується розглядати як встановлений законом 

порядок розгляду і вирішення в судовій процесуальній формі справ, шо виника-

ють у сфері адміністративного управління між громадянами або юридичними 

особами з одного боку, і адміністративними органами — з іншого, який здійс-

нюється юрисдикційними органами, спеціально створеними для вирішення 

правових спорів [3, с. 297]. В свою чергу Є. Курінний пропонує наступне 

визначення поняття адміністративної юстиції: «Це інститут адміністративного 

права, різновид адміністративно-правового захисту, владна форма реалізації 

суспільних потреб та інтересів, що здійснюється через законодавчо визначений 

судовий порядок розгляду і вирішення спорів між суб'єктами владно-

управлінських відносин» [4, с.24]. 

Отже, більшість вчених вважають, що адміністративна юстиція — це 

правосуддя в сфері адміністративної влади (власне, виконавчої влади), 

діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, тобто 
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адміністративна гілка правосуддя. Мета адміністративної юстиції — захист 

порушених прав і свобод громадян, забезпечення загального порядку і 

правопорядку, ефективної і законної діяльності публічної адміністрації. На 

думку Ю. Педька, адміністративна юстиція виконує правозахисну, право-

охоронну, контрольну, правопоновлювальну, превенційну, юрисдикційну та 

політичну функції, а також функцію управлінського спрямування [5, с. 8]. 

Таким чином, сформувалося два основних підходи до розуміння понять 

адміністративної юстиції та адміністративного судочинства: 

• вузький підхід, коли адміністративна юстиція розглядається тільки як 

судовий захист (адміністративне судочинство), її основну нормативну базу 

відповідно формує Кодекс адміністративного судочинства України (далі - 

КАСУ) [1]. Ця точка зору є найбільш поширеною. 

• більш широкий підхід, який включає не тільки вирішення 

адміністративно-правових спорів судами (адміністративне судочинство), а й 

іншими уповноваженими на те державними органами (скажімо, оскарження 

управлінських актів в адміністративному – позасудовому –  порядку).  

В цілому, для адміністративної юстиції характерними є такі її властивості: 

вона становить правосуддя, судову, а не виконавчу владу. Це особлива, окрема 

адміністративна галузь правосуддя; до її відання віднесено спори, що 

виникають у сфері публічної адміністративної діяльності між громадянами чи 

юридичними особами з одного боку, і публічною адміністрацією — з іншого; 

наявність системи судових органів, до компетенції яких належить розгляд 

зазначених справ за позовами на рішення, дії чи бездіяльність  владних органів 

у сфері публічної діяльності; особливий процесуальиий_порядок розгляду 

справ;правовим наслідком вирішення спору у сфері  адміністративної юстиції є 

визнання недійсності чи скасування незаконного акта чи інше відновлення 

порушеного суб'єктивного права заінтересованої особи [6, с.29-32]. 

Щодо співвідношення понять адміністративна юстиція, адміністративне 

судочинство, то прийнято вважати, шо процесуальною складовою адміністра-

тивної юстиції є адміністративне судочинство, тобто урегульована законом 
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діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних 

справ. 

Отже, адміністративна юстиція — це система спеціалізованих судових 

органів, які створені для розгляду і вирішення правових спорів у визначеній 

законодавством процесуальній формі, що виникають з приводу діяльності 

публічної адміністрації між громадянами чи юридичними особами з одного 

боку, і органами публічної адміністрації, їх посадовими особами — з іншого, в 

результаті чого може бути прийняте рішення про визнання недійсності і (чи) 

скасування незаконного акта чи інший спосіб відновлення порушеного 

суб'єктивного права заінтересованої особи. Адміністративне судочинство є 

невід'ємною складовою адміністративної юстиції [11, с.12]. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Фанчук Т.А., 

аспірант Хмельницького університету 

 управління та права імені Леоніда Юзькова 

м.Хмельницький,Україна 

Постановка проблеми: На теперішній час в Україні важливим питанням 

вважається вдосконалення правової освіченості правоохоронних органів. 

Державна прикордонна служба України (далі ДПСУ), являється 

правоохоронним органом спеціального призначення, тому порядок здійснення 

адміністративне провадження в ДПСУ має низку особливостей. 

Досить актуальним в діяльності ДПСУ, являється порядок притягнення 

особи до адміністративної відповідальності, складання процесуальних 

документів в межах адміністративного провадження посадовими особами 

ДПСУ, а також порядок та строки розгляду адміністративних справ ДПСУ. 

Оскільки охорона державного кордону України полягає у недопущенні 

незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму на 

державному кордоні та прикордонного режиму, охорона суверенних прав 

України в її виключній (морській) економічній зоні, та забезпечення життя та 

здоров'я військовослужбовцям які виконують завдання з охорони державного 

кордону України. 

Мета роботи : полягає дослідженні особливостей адміністративного 

провадження в діяльності Державної прикордонної служби України. 

Виклад основного матеріалу : На практиці цікавим питанням є з’ясування 

зміст понять "адміністративне провадження " та "адміністративний процес" в 

контексті ДПСУ. Поняття "адміністративне провадження" є досить схожим із 

поняттям "державний контроль". 

Відповідно до ст.245 КУпАП завданнями провадження в справах про 
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адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне та об’єктивне 

з’ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпе-

чення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що 

сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопору-

шенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. 

(1). 

Діяльності ДПСУ можна виділити основні стадії адміністративного 

процесу, а саме: 

- стадія аналізу ситуації, в ході якої збирається і фіксується інформація 

про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється перспектива подальшого 

руху справи, ухвалюється рішення про необхідність такого руху. Цю стадію 

можна також назвати стадією порушення адміністративної справи; 

- стадія прийняття (ухвалення) рішення в справі; 

- стадія виконання ухваленого рішення, в ході якої дістає логічне 

завершення вся діяльність щодо адміністративної справи ; 

- стадія оскарження, або опротестування, рішення в справі. 

Так перша стадія адміністративного процесу в діяльності ДПСУ застосову-

ється відповідно статті 222 -1 КУпАП, а саме: органи Державної прикордонної 

служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з порушенням прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску 

через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах 

в’їзду — виїзду, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил 

перебування в Україні та транзитного проїзду через її територію, невиконанням 

рішення про заборону в’їзду в Україну, порушенням порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України або виїзду з неї, а також з порушенням порядку 

в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього 

(стаття 202, частина друга статті 203, стаття 203-1 (щодо порушень, виявлених у 

пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, 

контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), 

статті 204-2, 204-4). (1). 
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Від імені органів Державної прикордонної служби України розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення мають право: 

- начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони 

Державної прикордонної служби України та їх заступники; 

- інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного 

кордону України. 

Органи ДПСУ розглядають справи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з порушенням прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску 

через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах 

в’їзду/виїзду, порушенням іноземцями й особами без громадянства правил 

перебування в Україні та транзитного проїзду через її територію, а також із 

неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на 

берег осіб суднового екіпажу. 

Як уже зазначалося, органи ДПСУ відіграють важливу роль у 

забезпеченні реалізації завдань, передбачених законодавством. Їхня діяльність 

спрямовується також запобігати вчиненню правопорушень. Протидія 

адміністративним правопорушенням полягає не лише в притягненні винуватих 

осіб до адміністративної відповідальності, а й у виявленні таких 

правопорушень і їх фіксації. Така діяльність у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення пов’язується зі складенням протоколу про 

адміністративні правопорушення. Оформлення процесуальних документів – це 

складова частина адміністративної та юрисдикційної діяльності ДПСУ. (2). 

Адміністративна діяльність Державної прикордонної служби України – 

це особливий вид діяльності щодо здійснення виконавчої влади у сфері 

забезпечення недоторканності державного кордону й охорони суверенних прав 

України в її виключній (морській) економічній зоні, який відрізняється від 

діяльності інших правоохоронних органів, законодавчої й судової влади за 

своїм змістом, формою, методами та ознаками. 
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Висновки. Таким чином, посадові особи ДПСУ здійснюють провадження 

в справах про адміністративні правопорушення на підставі норм Конституції 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону 

України «Про Державну прикордонну службу України», Закону України «Про 

державний кордон України», Інструкції з оформлення посадовими особами 

Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні 

правопорушення та інших нормативно-правових актів. 
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