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Білоус Юлія Анатоліївна 

здобувач 1-го кусу ступеня 

вищої освіти магістр ННІ № 2 

НАВС 

Науковий керівник: 

Заступник директора ННІ 

№ 2 НАВС, к.ю.н., майор 

поліції 

Марчевський С.В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРУМЕНЕВИХ ПРИНТЕРІВ 

 ДЛЯ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ 

 

Актуальність питання щодо способів підробки документів не 

викликає сумнівів: розширенням технічного арсеналу, доступного 

для широких верств населення можливості для підробки документів 

значно зросли. Використання офісної техніки дає можливість як для 

повної, так і для часткової підробки бланків. Особливого поширення 

серед населення набули струменево-крапельні принтери через 

доступну ціну самих пристроїв та витратних матеріалів для них.  

Серед копіювально-множильних апаратів, що застосовуються 

для підробки документів зустрічаються і пристрої, принцип роботи 

яких заснований на використанні лазеру, але найбільший сегмент 

становлять саме струменеві принтери. Через таку поширеність 

більшість об’єктів, що надходять до експертів, які спеціалізуються на 

проведенні судово-технічної експертизи документів, виготовлені 

саме за допомогою струменево-крапельних принтерів. 

Щоб детально дослідити ознаки та специфіку підробки 

документів за допомогою струменевих принтерів потрібно розуміти 

принцип дії зазначених пристроїв. Струменево-крапельний принтер 

працює за принципом «вистрілювання» барвника на папір. Друкуюча 

голівка являє собою вертикальну матрицю, котра складається з 

капілярних трубочок, через які подається рідкий барвник, формуючи 

таким чином точками знак. Зображення формується з окремих точок, 

які при дослідженні з застосуванням мікроскопа досить явно 
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проглядаються. У точці, нанесеній струменевим принтером 

безконтактно, барвник розташований рівномірно, краї знака нечіткі.  

Для систематизації струменевих принтерів та визначення 

особливостей друку їх варто класифікувати. За принципом дії та 

технологією їх можна поділити на пристрої безперервної і дискретної 

дії. В пристроях, що базуються на принципі безперервної дії, 

струмінь чорнил, що постійно надходить із сопла друкувальної 

голівки, направляється або на папір, або у спеціальний приймальник, 

звідки чорнила знову потрапляють у загальний резервуар.  

Наступним критерієм класифікації струменевих принтерів є 

принцип нанесення чорнил на папір. Їх можна поділити на 

бульбашкові (термоструменевий друк або Bubble Jet) і 

п’єзоелектричні (Ink Jet). 

У бульбашкових принтерах (типу Вuble Jet) кожне сопло має 

терморезистор. Чорнила нагріваються в трубчатому каналі, в 

результаті чого утворюється бульбашка пари, що під дією напруги 

виштовхує краплю чорнил із сопла-розпилювача. При виштовхуванні 

краплини часто навколо надрукованої крапки виникають дрібні 

краплі-сателіти, що є ознаками, які дозволять встановити не лише 

спосіб виготовлення документа, але і визначити групову належність 

принтера (модель), а також, в подальшому, встановити конкретний 

пристрій.  

Зазвичай у струменевих принтерах використовуються чорнила 

чотирьох кольорів: блакитного, пурпурного, жовтого, чорного. 

Картриджі поділяються на два типи - чорний, та кольоровий, що 

заснований на принципі змішування основних кольорів для 

відтворення всієї колірної палітри. Варто зазначити, що у моделях 

принтерів бульбашкового типу картридж безпосередньо поєднаний з 

друкарською голівкою на відміну від моделей п'єзоелектричних 

принтерів. 

У струменево-крапельних принтерах використовуються як рідкі, 

так і тверді чорнила. Тому перелічені ознаки стосуються принтерів як 

з рідкими чорнилами, так і з твердими, але останні дещо різняться за 

наступними ознаками: 1) наявність блиску барвника в штрихах, на 

відміну від рідких чорнил, де йде часткове поглинання папером 

чорнила без залишення глянцю; 2) барвник не розчиняється у воді, а 

розмазується під дією високої температури; 3) барвник утворює 
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рельєф в штрихах, не проникаючи в структуру паперу; 4) неміцне 

зчеплення барвника в штрихах. 

Як відомо, основними ознаками підробки документів за 

допомогою офісної оргтехніки є: 1) спрощення малюнку захисної 

сітки; 2) нечітке зображення; 3) зниження контрасту зображень; 

4) низька якість мікродруку; 5) забруднення пробільних елементів; 

6) відсутність або імітація елементів захисту тощо. На базі основних 

ознак можна виділити окремі ознаки, характерні саме для 

струменевих принтерів, а саме: 1) нечітке зображення друкованого 

тексту та малюнку захисної сітки; 2) нечіткість мікротексту та 

дрібних деталей або їх відсутність; 3) матовість поверхні паперу; 

4) зображення складається з дрібних, хаотично розміщених 

кольорових крапок; 5) здатність фарбувального матеріалу 

розчинятися у воді; 6) адсорбція (поглинання) фарбувальної 

речовини; 7) міцне зчеплення барвника з папером. 

За допомогою струменевих  принтерів часто підробляють 

свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, водійські 

посвідчення, банкноти, цінні папери, квитанції, тощо. В Україні 

одним з найпоширеніших видів підробок бланків документів за 

допомогою копіювально-множильних пристроїв є підробка 

грошових знаків. Згідно з статистичними даними Національного 

банку України за 2017 рік, почастішали факти підробки банкнот 

номіналом 500 гривень зразка 2006 року. Їх кількість становить 61% 

від загальної кількості вилучених підробок національної валюти.  

Підводячи підсумки, потрібно сказати, що саме завдяки типовим 

ознакам друку струменево-крапельних принтерів і були розроблені 

основні критерії перевірки документів, які регламентуються в 

інструкціях та методиках дослідження документів, що готуються 

ДНДЕКЦ для регіональних НДЕКЦ в системі МВС України. Це 

викликано широким застосуванням саме цього виду пристроїв для 

підробки бланків документів у нашій країні.  
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Бондаренко Аліна 

Валентинівна 

курсант 302 навчальної групи 

ННІ № 2 НАВС, рядовий 

поліції 

Науковий керівник: 
Старший викладач кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та судових 

експертиз ННІ № 2 НАВС 

Волошин О.Г. 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ГАЛУЗІ 

СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Судово-експертна діяльність – це регламентована 

законодавством діяльність осіб, які володіють спеціальними 

знаннями та уповноважені сторонами провадження на виконання дій, 

змістом яких є дослідження певних об’єктів, процесів або явищ з 

метою надання науковообґрунтованих висновків з метою їх 

використання під час розслідування злочинів та судового розгляду 

справ. 

Судово-експертна діяльність визначена як вид юридичної 

діяльності, що характеризується особливостями, які за  умови  

вирішення  завдань розслідування злочинів полягають у регулюванні 

кримінальним процесуальним законодавством України 

нормативному характері діяльності експерта встановленні під час 

експертного дослідження обставин, що мають доказове значення 

(висновки отримуються не безпосередньо слідчим, а експертом 

відповідно до поставлених завдань) доказове значення висновку 

експерта оцінюється не тільки зі сторони його змісту, але і 

дотримання встановленого порядку експерт не виконує функцій 

збирання доказової інформації у кримінальному провадженні, й 

висновок експерта повинен підлягати всебічній оцінці. 

Правові основи судово-експертної діяльності становлять право 

супроводжуючу функцію теорії судової експертизи і самостійний 

розділ її структури, що розкриває правовий статус судової експертизи 

як самостійної інституції судочинства, систему нормативно-правової 

бази і правовідносин суб’єктів судово-експертної діяльності. 
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На думку Н.І. Клименко, О.А. Купрієвич правові основи судово-

експертної діяльності включають в себе: 

- правову сутність судової експертизи як інституціональної 

складової правосуддя і професійної корпорації; 

- проблеми вдосконалення нормативно-правової бази, що 

регулює судово-експертну діяльність, напрями розвитку її 

теоретичних засад; 

- особливості процесуальних правовідносин учасників 

проведення судової експертизи в кримінальному, цивільному, 

господарському і адміністративному судочинстві; 

- особливості непроцесуальних (адміністративних, трудових та 

ін.) правовідносин учасників судово-експертної діяльності, 

спрямованих на організацію і управління її інфраструктурою, 

атестацію судових експертів, їх службової діяльності; 

- правові проблеми міжнародного співробітництва у галузі 

судової експертизи; 

- зв’язок нормативного правового регулювання, що належить 

до предмета судової експертизи, з пізнавальними (методологічними) 

і організаційно-управлінськими функціями судово-експертної 

діяльності [1]. 

На нашу думку, судово-експертна діяльність є багатоаспектною 

діяльністю, що здійснюється за багатьма експертними напрямами і 

проводиться за активної участі її суб’єктів у заходах міжнародного 

співробітництва. Успішне проведення цієї діяльності неможливе без 

виокремлення її правових засад на основі комплексного аналізу 

законів і міжнародних договорів України, інших нормативно-

правових актів, наукових праць, результатів аналізу практичної 

діяльності тощо.  

Загалом завдання міжнародного співробітництва у сфері судово-

експертної діяльності реалізуються згідно з чинним законодавством 

України, а саме: Конституцією України, Кримінальним 

процесуальним кодексом України, законами України «Про 

міжнародні договори» та «Про судову експертизу». 

Згідно з розділом IV Закону України «Про судову експертизу» 

міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи реалізується 

у таких формах [2]: - проведення судової експертизи за дорученням 

відповідного органу чи особи іншої держави (ст. 22); - залучення 
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фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз 

(ст. 23); - міжнародного наукового співробітництва (ст. 24).  

Згідно з Положенням про Експертну службу МВС України, 

затвердженим наказом МВС України від 03.11.2015 р. № 1343, 

Експертна служба являє собою систему державних спеціалізованих 

установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і 

координується МВС України. У сфері міжнародного співробітництва 

для виконання покладених на неї завдань Експертна служба МВС 

України має право:  

- установлювати зв’язки з правоохоронними органами, 

установами судової експертизи і криміналістики тощо інших держав 

та їх міжнародними об’єднаннями й організаціями, у тому числі у 

формі членства в цих об’єднаннях та організаціях;  

- сплачувати членські внески за участь у міжнародних 

організаціях, передбачені їх установчими документами, за наявності 

відповідних контрактів, двосторонніх або багатосторонніх угод 

тощо, передбачених законодавством;  

- користуватися у межах компетенції відповідними 

інформаційними базами даних органів державної влади, державними, 

у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій МВС 

України, іншими технічними засобами і мережами (пп. 7, 8, 9 п. 6) 

[4]. 

Водночас, як свідчать результати вивчення нормативно-

правових і науково-інформаційних джерел, зміст, завдання та 

напрями міжнародного співробітництва Експертної служби МВС 

України у сфері судово-експертної діяльності є ширшими.  

Зокрема, у Кримінальному процесуальному кодексі України 

серед багатьох положень, що стосуються заходів міжнародного 

співробітництва, передбачена можливість проведення процесуальних 

дій на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги 

(ст. 561 КПК України), визначено наслідки виконання запиту в 

іноземній державі (ст. 553 КПК України), окреслено засади участі 

представників компетентних органів запитуючої держави під час 

виконання запиту (ст. 563 КПК України), а також засади створення і 

функціонування спільних слідчих груп для проведення досудового 

розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на 

територіях кількох держав (ст. 571 КПК України) [5].  
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Визначена процедура дає змогу проводити судові експертизи за 

кримінальними провадженнями у межах міжнародного 

співробітництва. 

Завдання міжнародного співробітництва у сфері судово-

експертної діяльності у практичній площині реалізують згідно з 

чинними міжнародними договорами, які відповідно до Конституції 

України є частиною національного законодавства України, якщо 

згоду на їх обов’язковість надала Верховна Рада України (частина 

перша ст. 9) [6]. 

При цьому, відповідно до ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори», якщо міжнародним договором України, який набрав 

чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, 

що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовують правила міжнародного договору [7].  

Загалом йдеться про дотримання положень таких міжнародних 

договорів: - багатосторонні міжнародні договори, які регламентують 

права і свободи людини і яких слід дотримуватися у будь-якій сфері 

суспільного життя (Загальна декларація прав людини 1948 року, 

Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року та 

Перший протокол і протоколи № 2, 4, 7, 11 до неї, Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких нелюдських чи таких, що ображають 

гідність, видів поводження і покарання 1984 року тощо); 

- багатосторонні міжнародні договори з питань боротьби зі 

злочинами міжнародного характеру, більшість яких укладена в 

межах діяльності ООН, Ради Європи та інших держав, що 

приєдналися до Конвенцій. Окремі з цих договорів безпосередньо 

стосуються питань залучення експертів до вирішення поставлених 

завдань, як наприклад, Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 року з Протоколами до неї, згідно з 

якою взаємна правова допомога держав-учасниць передбачає заходи 

в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді 

у зв’язку зі злочинами, що охоплюються Конвенцією, у тому числі й 

надання інформації, речових доказів і оцінок експертів (п. «е» 

частини третьої ст. 8), заслуховування експертів за допомогою 

відеозв’язку із судовими органами іншої держави-учасниці (п. 18 ст. 

8) тощо. Багатосторонні міжнародні договори з питань міжнародної 

правової допомоги та інших форм міжнародного співробітництва у 
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кримінальному провадженні. Йдеться насамперед про договори, 

укладені 47 державами-членами Ради Європи та іншими державами, 

у тому числі державами-учасниками СНД. На окрему увагу 

заслуговує Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у 

кримінальних справах 1959 року з Додатковим протоколом до неї 

1978 року та Другим додатковим протоколом до неї 2001 року, яка 

детально регламентує залучення експертів до суду іноземної держави 

(гл. 3 Конвенції), проведення допиту експерта за допомогою відео- та 

телефонної конференції (ст. 9, 10 Другого додаткового протоколу), а 

також Мінська конвенція 1993 року з Протоколом до неї 1997 року, у 

ст. 6 якої зазначено, що «договірні Сторони надають одна одній 

правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, 

передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, у 

тому числі проведення експертизи». Двосторонні міжнародні 

договори з питань міжнародної правової допомоги та інших форм 

міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні (згідно 

зі статистичними даними найбільша кількість заходів міжнародного 

співробітництва належить саме міжнародній правовій допомозі, у 

межах якої можуть проводитися різні процесуальні дії, у тому числі 

експертизи, допит експертів у кримінальному провадженні тощо). 

Так, згідно зі ст. 3 Договору між Україною та Республікою Куба про 

правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних 

справах 2003 року правова допомога охоплює виконання 

процесуальних дій, передбачених законодавством запитуваної 

Договірної Сторони, зокрема допит сторін, обвинувачених та 

підсудних, потерпілих, свідків, експертів, проведення експертиз, 

судового огляду, передачу речових доказів тощо.  

Крім ратифікованих міжнародних договорів України, які мають 

пріоритетне значення у правовому регулюванні, міжнародна 

діяльність регулюється нератифікованими міжнародними 

договорами, зокрема міжнародними міжвідомчими договорами 

(згідно з п. 4 ст. 3 Закону України «Про міжнародні договори» 

міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, віднесених 

до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади). 

Міжнародні міжвідомчі договори укладають відповідно до 

Конституції України, міжнародних договорів, згоду на 
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обов’язковість яких надала Верховна Рада України, законів України. 

Такі договори спрямовані на практичну реалізацію міжнародного 

співробітництва і є важливою ланкою у створенні нових та 

удосконаленні існуючих механізмів співробітництва компетентних 

органів держав з огляду на їх динамічність, можливість урахування 

певних нюансів і численних змін у розвитку співробітництва тощо. 

Так, Міністерство юстиції України є суб’єктом укладення понад 40 

договорів про співробітництво, у тому числі у сфері судово-

експертної діяльності (Угода про співробітництво між Міністерством 

юстиції України та Міністерством юстиції Португальської 

Республіки від 23 березня 1999 року, Угода про співробітництво між 

Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки 

Узбекистан в галузі судової експертизи від 12 жовтня 2000 року 

тощо). 

МВС України також є суб’єктом укладення значної кількості 

міжнародних міжвідомчих договорів, окремі зобов’язання в яких 

стосуються й судово-експертної сфери. Яскравим прикладом такого 

співробітництва є Угода про співробітництво між МВС України та 

МВС Латвійської Республіки 1992 року, згідно зі ст. 2 якої сторони 

зобов’язалися на основі національного законодавства і на умовах 

взаємності здійснювати співробітництво шляхом виконання запитів і 

доручень у кримінальних провадженнях. 

Міжнародне співробітництво Сторін здійснюється також у 

наступних формах:  

- обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою і 

криміналістичною інформацією про злочини і причетних до них осіб, 

архівною інформацією;  

- проведення оперативно-розшукових заходів і процесуальних 

дій; 

- обміну досвідом роботи, законодавчими і нормативними 

актами, навчальною літературою, а також надання сприяння на 

взаємній основі підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації 

кадрів; 

- взаємовигідних поставок криміналістичної і спеціальної 

техніки, засобів зв’язку; 

- сприяння у здійсненні транзитних перевезень спеціальних та 

інших вантажів, у конвоюванні й етапуванні злочинців; 
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- обміну науково-технічною інформацією, проведення 

наукових досліджень тощо. 

Важливе значення для забезпечення повноцінного міжнародного 

співробітництва у судово-експертній сфері має набуття ДНДЕКЦ 

МВС України у 2002 році членства у Європейській мережі судово-

експертних установ (ENFSI), до складу якої входять 66 провідних 

експертно-криміналістичних установ з 36 країн Європи. 

За активної допомоги цієї міжнародної організації в 

упровадженні системи якості в 2012 році ДНДЕКЦ МВС України 

отримав атестат акредитації, яким засвідчено компетентність його 

лабораторій і відповідність їх вимогам міжнародного стандарту 

ISO/IEC 17025. 

Сьогодні за цим стандартом акредитовано лабораторії окремих 

територіальних підрозділів Експертної служби МВС України.  
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ГЕНЕЗИС СУДОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ 

 

Актуальність даної теми полягає у тому, що історичне 

дослідження будь-якої галузі науки має суттєве значення, адже 

складає цілу систему важливих факторів і є емпіричною основою як 

для створення загальної теорії науки, так і для узагальнення певних 

практичних рекомендацій. В криміналістичній науці значну роль 

відіграють документи, які широко використовуються для 

різноманітних цілей в багатьох галузях життєдіяльності людей і 

здатні передавати широкий спектр інформації відносно осіб, 

предметів, подій і явищ, які підлягають криміналістичному 

дослідженню. 

Дослідження документів з метою виявлення підробок є одним з 

найстаріших напрямків серед криміналістичних досліджень. 

Приміром, ще в Стародавньому Римі підробка документів була 

досить поширеним явищем. Особливим об'єктом підробки в ті часи 

були заповіти. У Римі навіть існували особливі фахівці з почерку, 

котрі виступали як спеціалісти в судах. У джерелах римського права 

збереглися відомості про високий рівень кваліфікації тогочасних 

експертів, про їхні здібності помічати найвитонченішу підробку [1, 

с. 40]. 

У 1424 р. у «Псковській судній грамоті» передбачалася сувора 

відповідальність за виготовлення «лживых грамот», в «Уставі 

Великого князівства Литовського» спеціально передбачена ст. 5 «Як 

повинен бути покараний той, хто підроблює великокняжі листи та їх 

печатки». У «Судебнику» 1550 р. передбачалася смертна кара за 

підробку документів, а «Соборное уложение» 1649 р. містить окрему 

главу ІV «о подпищеках и которые печати подделывают», три з 
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чотирьох статей якої передбачають страту за підробку документів та 

печаток.  

До кінця XIX ст. у Російській імперії не існувало спеціальних 

експертно-криміналістичних установ. Основну допомогу 

правоохоронним органам здійснювали приватні особи, які мали 

необхідні пізнання, та деякі державні і наукові установи, які 

періодично проводили дослідження по кримінальних і цивільних 

справах. 

Після судової реформи 1864 р. коло осіб, яким доручалося 

проведення експертиз, значно розширилося. Згідно Статуту 

кримінального судочинства (ст. 326) в якості обізнаних осіб могли 

бути запрошений лікарі, фармацевти, професори, вчителі, техніки, 

художники, ремісники та інші особи, які мали спеціальні пізнання і 

набули особливого практичного досвіду. 

Для отримання висновків експертиз для найважливіших справ 

зверталися в Академію наук, яка здійснювала дослідження 

переважно судово-медичного і хімічного характеру (у тому числі і 

різноманітних матеріалів документів). Активну участь у проведенні 

експертиз брали відомі російські вчені Д.І. Менделєєв, О.М. Бутлеров 

та інші [2, с. 15-16]. 

Значна експертна діяльність велася в Російському технічному 

товаристві, де у 1878 р. був створений п'ятий відділ, який займався 

фотографією. В той час, саме відомі російські фотографи виступали 

як експерти з технічного дослідження документів. Але засновником 

та батьком справжньої судово-фотографічної експертизи документів 

був Є.Ф. Бурінський, який створив ряд наукових робіт та заснував 

першу в світі судово-фотографічну лабораторію при Санкт-

Петербурзькому окружному суді. У ній він працював по суті на 

громадських засадах і на своєму особистому обладнанні. Своїм 

виникненням, як сам Буринський про це писав, лабораторія була 

зобов'язана експертизі, виконаній ним 11 вересня 1889 по 

кримінальній справі Рокоссовського і Юнгерца. Ця експертиза – 

комплексна (технічна та почеркознавча) була здійснена Є.Ф. 

Бурінським в будівлі суду за допомогою обладнання, доставленого їм 

зі своєї домашньої лабораторії. Спочатку за допомогою послідовного 

фотографування зі збільшенням через світлофільтр він встановив 

підробку підпису, виконаного по заздалегідь нанесеному олівцем 
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контуру. Потім методом кольороподілу і посилення контрасту він 

отримав зображення іншого підпису, прихованого чорнильною 

плямою. Ця експертиза стала поворотним моментом у становленні 

криміналістики як науки. Методи, створені Є.Ф. Бурінським, дотепер 

мають велике практичне значення та активно використовуються і 

зараз (відновлення невидимих, слабо видимих текстів тощо) [3, с. 50]. 

28 липня 1912 р. було затверджено закон про створення при 

прокуророві Санкт-Петербурзької судової палати першого в Росії 

Кабінету науково-судової експертизи. Згодом його було створено у 

Москві, у 1913-1914 р. – у Києві, Одесі, у 1923 р. – у Харкові. В цих 

кабінетах виконувалися СТЕД, трасологічні, почеркознавчі 

експертизи тощо. З 1925 року ці установи стали називатися 

Інститутами науково-судових експертиз [4, с. 61]. 

Київський кабінет науково-судових експертиз, заснований у 

лютому 1914 р., очолив відомий криміналіст С.М. Потапов. 

Величезне значення для розвитку СТЕД мала книга німецького 

криміналіста Альберта С. Осборна «Der technische Nachweis von 

Schriftfalschungen» («Техніка дослідження документів»), переведена 

на російську мову в 1932 році С.М. Потаповим, окремі розділи якої 

присвячено підчисткам і іншим змінам в документах, встановленню 

віку спірних документів, дослідженню шрифтів друкарських машин 

і т.ін [5, с. 13]. 

Крім цього, у першому підручнику криміналістики в двох книгах 

(1935-1936 рр.) один з розділів, написаний С.М. Потаповим, 

присвячений дослідженню документів, а через три роки в його 

другому підручнику в співтоваристві з А.І. Вінбергом з’явився 

підрозділ «Исследование машинописи» [6, с. 62]. 

Після Великої Вітчизняної війни почала відновлюватись 

діяльність інститутів судових експертиз, що були зруйновані, а 

устаткування розграбовано під час тимчасової окупації. Виникнення, 

розвиток і упровадження криміналістичних знань в Україні 

безпосередньо пов'язані з науковою і практичною діяльністю 

науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції України, кафедр 

криміналістики Київського і Одеського університетів, Харківського 

юридичного інституту, а також діяльністю експертно-

криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ 

України. Була створена ціла наукова школа українських 
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криміналістів. До неї можна віднести таких відомих вчених, як 

В.Є. Коновалова, В.К. Лісиченко, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, 

В.І. Гончаренко та інші.  

Зараз у системі Міністерства юстиції України функціонують сім 

науково-дослідних інститутів судових експертиз. Міністерство 

внутрішніх справ України має мережу експертних криміналістичних 

підрозділів. Центральною експертною установою МВС України є 

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. У  

цьому центрі функціонує відділ, що займається дослідженням 

документів, а також збиранням колекцій справжніх і підроблених 

документів та криміналістичними обліками підроблених паперових 

грошей (відділ технічної експертизи документів та почерку) [2, с. 19-

20].  

Отже, судово-технічна експертиза документів динамічно 

розвивалася на всіх етапах становлення даної галузі знань, а її 

суспільна значущість з кожним днем стає ще більшою, у зв'язку зі 

зростаючою актуальністю проблеми підвищення ефективності 

боротьби зі злочинністю, тому і потребує подальших наукових 

досліджень. 
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ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ФІКСАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Застосування комп'ютерних технологій для обробки 

криміналістичної інформації не тільки спричинило корінні зміни в 

техніці її фіксації, але й привело до появи нових типів документів на 

нетрадиційних матеріальних носіях. 

Правові основи їх застосування широко обговорюються в 

літературі протягом останніх трьох десятиліть. За цей час носії 

інформації, що з'явилися на початку розвитку комп'ютерних 

технологій, такі як перфострічки і перфокарти, поступилися місцем 

магнітним, магнітооптичним і оптичним носіям. Технології фіксації 

інформації засобами комп'ютерної техніки під впливом науково-

технічного прогресу постійно вдосконалюються. 

Як відомо, основною метою комбінованої (у двох і більше 

формах) фіксації криміналістично-значимої інформації є найбільш 

повне й об'єктивне відображення ознак об'єктів, явищ, що 

фіксуються. Виходячи з особливостей матеріальних носіїв, цілей 

фіксації й для зручності демонстрації закріпленої інформації 

фактичні результати технічного документування в матеріалах 

кримінального провадження можуть бути представлені як 

самостійними джерелами доказів, так й у якості складових деяких 

документів. 

Аспекти застосування й кінцева форма документів, 

підготовлених з використанням комп'ютерних технологій, різні. 

Отже, різним буде й порядок їх оформлення для надання статусу 

документа-доказу. 
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Серед джерел інформації, сконцентрованих у матеріалах 

кримінального провадження, як і раніше, домінують письмові 

документи або фотознімки, зафіксовані на папері. Електронні 

документи найчастіше є проміжною ланкою. Підготувавши документ 

в електронній формі, суб'єкт перед тим, як надати йому офіційний 

статус, оцінює його з погляду вірогідності й об'єктивності 

закріпленої інформації й тільки після цього наділяє відповідними 

реквізитами. Тверда копія електронного документа на паперовому 

носії засвідчується традиційним способом – підписом і печаткою.  

Такий документ нічим не відрізняється від інших письмових 

документів. Аналогічним способом оформляються й електронні 

фотознімки, роздруковані на папері (тверді копії).  

Як і звичайні фотознімки, зображення, отримані з використанням 

комп'ютерних технологій, є фотооптичними елементарними 

відображеннями дійсності, тобто інформаційна значимість тих і 

інших однакова. Різні лише методи й засоби їх обробки.  

На нашу думку, фотознімки, які є носіями криміналістично-

значимої інформації, доцільно розділити на три групи: фотознімки - 

речові докази; фотознімки, що входять до висновку експерта; 

фотознімки, що виступають як додатки до протоколів слідчих 

(розшукових) дій. 

У юридичній літературі зустрічаються думки про те, що 

фотознімки можуть включатись безпосередньо до тексту у 

протоколу, у ту його частину, де описується сфотографований об'єкт. 

Звичайно, такі протоколи мали б досить високий рівень 

інформативності.  

На наш погляд, підготовка протоколів таким способом стане 

доцільною. Цьому буде сприяти широке впровадження в практичну 

діяльність комп'ютерних технологій, у тому числі цифрової 

фотографії. Складаючи протокол огляду місця події з використанням 

портативного комп'ютера й цифрової фотокамери, слідчий одним 

натисканням клавіші маніпулятора зможе зафіксувати й вставити 

необхідне електронне фотозображення в текст протоколу. У такому 

випадку, можна сказати, не буде часового розриву між фотозйомкою 

й монтажем документа. 

Аналіз чинного законодавства показує, що всі норми КПК 

України, нормативних актів, а також відповідних відомчих наказів, 
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що стосуються використання фотозйомки при проведені слідчих 

(розшукових) дій, містять вказівки лише на можливість її 

застосування й на те, що фотознімки додаються як додатки до 

протоколів відповідних слідчих (розшукових) дій. 

У якій формі вони повинні надаватися: у вигляді набору окремих 

фотознімків або фототаблиць із наклеєними фотознімками без 

пояснювальних написів; або у вигляді документа, що містить вихідні 

дані й відомості про особу, що склала? 

Фототаблиці фігурують практично у всіх кримінальних 

провадженнях, у процесі розслідування яких здійснювалась 

фотозйомка. Як і протоколи слідчих (розшукових) дій, вони 

складаються особою, яка була запрошена для здійснення 

фотофіксації. Кути фотознімків опечатуються відбитками мастичної 

печатки, тим самим спеціаліст, що виготовив фототаблицю, засвідчує 

дійсність розміщених фотознімків і захищає їх від підробки. Крім 

того, наприкінці фототаблиці наявні вихідні дані, що містять 

інформацію про особу, що її склала, і особистий підпис особи, також 

завірений відбитком печатки. 

Написи у вступній частині фототаблиці й під фотознімками 

дозволяють визначити характер події, а також пояснюють сутність і 

співвідношення зображених об'єктів. 

Отже, фототаблиця – це документ, що виготовляється особами, 

діяльність яких безпосередньо пов'язана з розслідуванням 

кримінального правопорушення. 

Подібного роду приєднання фотознімків до матеріалів 

кримінального провадження не є достатньою гарантією того, що 

розміщено саме всі ті знімки, які виконувалися в ході слідчої 

(розшукової) дії, і на фотовідбитках збережена вся інформація, 

отримана в результаті фотозйомки, причому без яких-небудь 

перекручувань. На сьогоднішній день наявність таких гарантій 

важлива. 

Сучасні комп'ютерні технології дозволяють реально наблизити 

процес виготовлення фотозображень до місця події, іншими словами, 

до «польових умов». 
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МОЖЛИВОСТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

 

В тезі розглянуто різні види судових експертиз, що 

використовуються у процесі розслідування злочинів проти довкілля. 

В останні роки в Україні збільшилася кількість випадків 

порушення правил екологічної безпеки. Спеціальні урядові комісії з 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру  називають 

переважно тільки дві причини аварій: зношення техніки та людський 

фактор (зокрема, розвал промисловості, різке зменшення фінансових 

можливостей підприємств, що призвели до фактичного закриття 

фінансування програм, спрямованих на заміну старої техніки та на 

забезпечення належних умов праці, підтримання техніки безпеки на 

виробництві. 

Основне завдання держави полягає у регулюванні відносин у 

сфері охорони, використання і відтворення природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки, запобігання та ліквідації 

негативного впливу господарської та іншої діяльності на довкілля. 

Для виконання зазначеного завдання держава реалізує 

екологічну політику, визначає юридичну відповідальність за 

порушення у сфері довкілля. 

Ефективність боротьби зі злочинами у сфері довкілля залежить 

від розробки та застосування наукових рекомендацій щодо виявлення 

та усунення причин, що сприяють вчиненні екологічних 

правопорушень. Важливу роль у цьому процесі відіграє не лише 

розробка ефективних правових норм по охороні довкілля, а й 

криміналістичних засобів та методів встановлення обставин 

порушення норм екологічної безпеки. Ефективність розслідування 

зазначених злочинів, на нашу думку, напряму залежить від 
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професійного, якісного, повного та всебічного застосування 

спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля. 

У юридичній літературі різним аспектам, які стосуються проблем 

злочинності у сфері довкілля, приділялась увага у роботах відомих 

вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі кримінології, 

кримінального права та процесу, криміналістики. Серед них: 

Ю.П. Аленін, О.М. Бандурка, В.К. Весельський, Г.П. Власова, 

А.Ф. Волобуєв, В.І. Гаєнко, В.Г. Гончаренко, О.М. Джужа, 

Н.І. Клименко, С.О. Книженко, В.А. Колесник, О.Н. Колесниченко, 

В.О. Коновалова, В.П. Корж, О.В. Курман, В.К. Лисиченко, 

В.Г. Лукашевич, Г.А. Матусовський, Т. П. Матюшкова, 

О.Р. Михайленко, О.В. Одерій, Д. В. Пашнєв, М.А. Погорецький, 

Г.С. Поліщук, М.В. Руденко, В.Я. Тацій, С.С. Чернявський, 

В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило, В.Д. Юрчишин, М.П. Яблоков та ін. 

Екологічна ситуація, що склалась в Україні, зумовлена значним 

рівнем латентності злочинів проти довкілля (близько 73%), у зв’язку 

із чим зазначені правопорушення не знаходять свого адекватного 

відображення в офіційній статистиці. За даними Державної служби 

статистики України питома вага злочинів проти довкілля у загальній 

структурі злочинності в Україні за період 2010-2017 років становить 

0,56%. Особливості правозастосовної практики у сфері охорони 

природного середовища значною мірою зумовлені оцінкою злочинів 

проти довкілля як таких, що не становлять великої суспільної 

небезпеки, а тому з боку держави не приділяється належна увага 

протидії екологічній злочинності та розробці дієвих механізмів 

розслідування цієї категорії злочинів. 

У процесі розслідування злочинів проти довкілля доводиться 

призначати різноманітні експертизи, завдяки яким вдається 

одержувати відповіді на численні питання. Однак при всій їх 

різноманітності є відносно невелике коло типових питань, які 

вирішуються за допомогою судово-експертних досліджень. Якщо 

наслідки негативного впливу на природнє середовище очевидні, 

експертиза дозволяє встановити причини події, у тому числі причини 

захворювання або загибелі рослин, тварин, людей. При складності 

відповідних екологічних правил за допомогою експерта може бути 

встановлений факт їх порушення, а також відповідність вимогам 

безпеки для навколишнього природного середовища технічного 
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проекту, іншої технічної документації певного господарського 

об’єкта, його устаткування, очисної споруди, технологічного 

процесу. До основних завдань судово-експертних досліджень у 

справах аналізованої категорії належить також визначення розміру 

матеріальної шкоди, заподіяної порушенням природоохоронних 

правил, і профілактичних заходів, які доцільно вжити з метою 

запобігання таких порушень у майбутньому. 

Питання, що стосуються природи й концентрації шкідливих 

речовин, вирішуються в рамках судово-хімічної експертизи. З її 

допомогою можна одержати відповіді на питання, чи є в даних 

зразках повітря (ґрунту, води) забруднюючі речовини (компоненти, 

не властиві їх нормальному складу), і якщо так, то які саме й у яких 

концентраціях, чи перевищують вони гранично припустимі; чи 

належить дана речовина до розряду токсичних хімічних препаратів, 

які активно впливають на організм людини й навколишнє природне 

середовище; чи належить дана хімічна речовина до категорії 

шкідливо впливаючої на озоновий шар Землі тощо.  

У рамках токсикологічної експертизи встановлюється, чи 

містяться в наданих об’єктах (пробах повітря, води, ґрунту) отруйні 

речовини, шкідливі для здоров’я людей, тварин, птахів, риб. 

Радіологічна експертиза дозволяє виявити в наданих об’єктах 

радіоактивні ізотопи й визначити їх вид.  

Сьогодні значні можливості в розслідуванні злочинів проти 

довкілля надає технічна експертиза. Важливу групу вирішуваних з її 

допомогою питань становлять ті, які спрямовані на встановлення 

характеру об’єктів дослідження і їх відповідностей вимогам 

екологічної безпеки: чи відповідає цим вимогам різна технічна 

документація, устаткування, очисні споруди, процес очищення 

викидів, використовувана сировина, матеріали, паливо, і якщо ні, то 

в чому виражається невідповідність; чи належить певний пристрій до 

системи очисних споруд даного об’єкта; яка здатність даної очисної 

споруди в порівнянні з нормативним очищенням, і якщо нижче її, то 

наскільки саме; чи допускають конструкція, технічний стан 

устаткування й режим експлуатації певного пристрою без 

застосування очисних споруд.  

Різновидом технічної є технологічна експертиза. Коло 

вирішуваних нею питань, як правило, таке: а) чи відповідає 
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технологічний режим  затвердженому проекту (нормативним 

вимогам), і якщо ні, то в чому полягає невідповідність і як впливає на 

екологічну безпеку виробництва; б) які причини відхилення 

технологічного процесу від нормативних вимог; в) чи обґрунтовані 

дані зміни технологічного процесу з погляду забезпечення 

екологічної безпеки виробництва; г) які технологічні причини 

викидів в обсязі (або з концентрацією шкідливих речовин), що 

перевищує гранично припустимі концентрації; д) яким був обсяг 

шкідливих викидів за певний період часу, з урахуванням обсягу 

випущеної продукції, особливостей технологічного процесу, 

коефіцієнта корисної дії очисних споруд і інших виробничих 

факторів; є) чи правильно технологічний процес відображений у 

відповідних облікових документах; ж) чи є паливо, сировина, 

використовувані на даному об’єкті, кондиційними, і якщо ні, то в 

чому це полягає і як позначається на виробничому процесі з погляду 

небезпеки для навколишнього середовища; з) які заходи 

вдосконалення технологічного процесу варто вжити з метою 

забезпечення екологічної безпеки виробництва.  

Ще одним різновидом технічної експертизи є будівельно-

технічна експертиза. Під час її призначення перед експертом 

ставляться, як правило, такі питання: а) наскільки правильно 

проведені проектні й дослідницькі роботи; б) чи допущені при 

проведенні будівельно-монтажних робіт відступи від проекту, і якщо 

так, то в чому вони полягали й чи могли негативно вплинути на якість 

об’єкта щодо його екологічної безпеки; в) чи відповідають 

будівельно-монтажні роботи, проведені при будуванні певного 

об’єкта, вимогам екологічної безпеки (у тому числі будівельним 

нормам і правилам, нормативним вимогам газово-пилових викидів), 

чи забезпечене будівництво надійними засобами відведення, 

очищення викидів в навколишнє середовище, і якщо ні, то в чому 

полягає невідповідність вимогам; г) чи одночасно з об’єктом здані 

очисні споруди. 

Гідрометеорологічна експертиза призначається при необхідності 

вирішити такі питання: а) у якому напрямі й на якій площі могли 

поширитися певні забруднюючі речовини від даного джерела викидів 

при певних метеорологічних умовах; б) яка повинна бути 

концентрація викинутих даним об’єктом забруднюючих речовин на 
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даній території залежно від певних умов (відстань від об’єкта до зони 

забруднення, висота вивідних труб, обсяг викидів, напрям і 

швидкість вітру, температура повітря); в) в яку пору року й за який 

проміжок часу дані забруднюючі речовини могли переміститися на 

певну відстань у певному регіоні; г) чи могли отрутохімікати з 

певного об’єкта потрапити на вказану територію повітряним шляхом; 

д) які заходи щодо про- філактики забруднень навколишнього 

середовища доцільно вжити на даному об’єкті з урахуванням 

місцевих гідрометеорологічних умов. 

Важливим завданням судово-медичної експертизи є 

встановлення причини, механізму захворювання або смерті людини, 

дійсних або можливих наслідків для людей, викликаних 

забрудненням природного середовища. Зазначена експертиза 

вирішує такі питання: яка причина смерті (або захворювання) даної 

особи; чи не наступила смерть (або хвороба) внаслідок отруєння, і 

якщо так, то якою речовиною отруїлася людина; яким шляхом 

шкідлива речовина потрапила в організм певної особи (через 

дихальні шляхи, шкіру або інше); який характер ушкодження 

здоров’я освідуваного, чи не втратив він працездатність, і якщо так, 

то яка ступінь її втрати; до яких наслідків могло призвести 

потрапляння даної шкідливої речовини в організм людини при 

відсутності вчасної медичної допомоги; чи являє небезпеку для 

здоров’я людей певна концентрація даних забруднюючих речовин у 

виробничих викидах в атмосферне повітря.  

При розслідуванні порушень природоохоронних правил, які 

пов’язані з негативними наслідками для тваринного світу, може 

знадобитися призначення судово-ветеринарної експертизи. При 

необхідності визначення екологічних характеристик певного об’єкта 

пізнання (технічного проекту підприємства, певного виду діяльності 

або регіону) призначається екологічна експертиза. Вона здатна дати 

відповіді на такі питання: а) чи відповідає технічний проект даного 

підприємства вимогам екологічної безпеки, і якщо ні, то в чому 

полягає невідповідність; б) чи властиві даному регіону ознаки зони 

екологічного лиха й, при позитивній відповіді, у чому вони 

проявляються; в) чи потребує даний регіон особливого екологічного 

захисту, і якщо так, то до якої категорії він належить (заповідник, 

заказник, національний природний парк, пам’ятник природи, зелена 
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зона); г) чи являє даний вид господарської діяльності загрозу для 

здоров’я людей, представників тваринного або рослинного світу. 

Питання, які вимагають використання відомостей з різних областей 

знання, вирішуються в рамках комплексної експертизи. Так, при 

визначенні величини заподіяної порушенням природоохоронних 

правил матеріальної шкоди поряд зі спеціальними знаннями в галузі 

економіки можуть знадобитися пізнання в агротехніці, зоотехніці або 

ветеринарії, залежно від того, чому саме заподіяна шкода 

сільськогосподарським рослинам чи тваринам. Оптимальні заходи, 

необхідні для попередження порушень правил охорони тваринного 

світу, можуть бути визначені з комплексним використанням знань в 

галузі зоотехніки й ветеринарії. Для встановлення можливості 

заподіяння шкоди навколишньому середовищу промисловими 

викидами, можуть знадобитися знання в галузі медицини, 

ветеринарії, агротехніки, зоотехніки тощо. 

Експертизу у провадженнях про злочини проти довкілля слід 

призначати тільки тоді, коли в цьому є дійсна необхідність, коли без 

відповіді експерта на певні питання неможливо встановити істину в 

справі. 
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СЛІДИ ЛЮДИНИ У СТРУКТУРІ ПОДІЇ ЗЛОЧИНУ 

 

В останні роки в криміналістичну експертну практику 

впроваджені нові  значно ефективніші методи дослідження 

матеріальних об’єктів, які включають застосування хімії, фізики, 

біології та інших природничо-технічних наук. Залучення нових 

методів у практику привело не тільки до розширення можливостей 

експертного досліджуваного процесу, але й до змін слідчо-тактичної 

сторони експертизи. Змінився підхід до вибору експертизи, з’явились 

нові рекомендації у постановці перед експертами питань оцінки та 

використання  отриманих експертних висновків. Усі ці зміни, 

пов’язані з впливом науково-технічного прогресу на криміналістику, 

визначити важливі практичні завдання, які стоять перед слідчими 

працівниками: необхідно добре знати можливості експертиз, в яких 

застосовуються нові методи; правильно вилучати й оформляти 

матеріали, які направляються на експертизу; ефективно 

використовувати отримані результати для встановлення істини, у 

кримінальній справі. 

Характерною тенденцією в експертизі є перехід від ізольованих 

досліджень, обмежених застосуванням даних якої-небудь галузі 

науки чи техніки (хімії, фізики, біології і т.д.) до досліджень 

комплексних, у яких об’єднані дані різних наук, різні за своєю 

науковою основою методи. 

Криміналістика складається з розділів (частин), тісно пов’язаних 

між собою. Сучасне бачення змісту криміналістики дозволяє 

виділити у її системі чотири розділи: 
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1) загальна  теорія криміналістики – це її методологічна основа, 

яка представляє собою систему світогляду принципів, концепцій, 

категорій, понять, методів та  зв’язків; 

2) криміналістична техніка – розділ криміналістики, який 

представляє собою систему наукових положень і розробляємих на їх 

основі технічних засобів, прийомів і методів, які служать для 

збирання, дослідження й використання доказів. Система 

криміналістичної техніки охоплює такі основні галузі: судова 

фотографія; трасологія; судова балістика; криміналістичне 

дослідження письма; техніко-криміналістичне дослідження 

документів; криміналістичне ототожнення особи за зовнішніми 

ознаками; кримінальна реєстрація;  

3) криміналістична тактика – це розділ криміналістики, який 

представляє собою систему наукових положень і розробляємих на їх 

основі рекомендацій з організації і планування досудового та 

судового слідства, визначення поведінки осіб, які здійснюють судове 

дослідження, прийомів проведення слідчих та розшукових дій, 

направлених на збір і дослідження доказів, на встановлення обставин, 

які сприяли вчиненню й приховуванню злочинів; 

4) криміналістична методика – розділ криміналістики, який 

являє собою систему наукових положень і розробляємих на їх основі 

рекомендацій з організації і здійснення  розслідування й 

попередження окремих видів злочинів. 

Сліди людини займають особливе місце в криміналістиці. Ця 

тема, актуальна і сьогодні. Багато авторів як за кордоном так і в нашій 

країні, протягом багатьох років, прагнули створити цілісну систему 

матеріальних слідів злочину. 

Криміналістичне вчення про сліди людини сягає сивої давнини і 

розвивалось на основі використання передового досвіду слідчої 

практики й застосування різних наукових засобів і способів 

виявлення слідів. Сучасний стан боротьби зі злочинністю потребує 

використання нових, нетрадиційних джерел доказової інформації про 

сліди запаху, звуку, дослідження відбитків на молекулярному й 

атомарному рівнях. Усі методи криміналістики, які рекомендуються 

для практичного застосування в розкритті злочинів, й особливості, 

які застосовують у криміналістичному судочинстві, мають бути 
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науковими, надійними, екологічними, безпечними та естетичними, 

щоб не принижувати людську гідність. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ТАКТИЧНІ ПІДСТАВИ ЗАЛУЧЕННЯ 

СПЕЦІАЛІСТА ДО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 

 

Розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості 

взаємодії спеціаліста зі слідчими органами, їх процесуальні та 

організаційні питання при проведенні огляду місця події. 

Розкриття злочинів у переважній більшості випадків потребує 

обробки значного обсягу доказової інформації, збирання якої, в 

основному, здійснюється у ході первинного огляду місць подій. 

Стислі строки огляду місця події (ОМП), з огляду на необхідність 

ліквідації наслідків злочину, вплив погодних та техногенних 

факторів призводять до втрати загальної цілісної картини місця події, 

що зумовлює підвищені вимоги до організації й проведення огляду із 

застосуванням всіх відомих методів фіксації обстановки, наслідків, 

обставин, ознак і слідів. Кожний з цих методів дозволяє не тільки 

зберегти відповідну інформацію, але й іноді виявити нову, не 

помічену безпосередньо під час огляду. 

Огляд місця події (статті 214, 237, 238, 239, 361 КПК України) – 

одна з найпоширеніших слідчих (розшукових)  дій у структурі 

методики розслідування злочинів. 

У спеціальній криміналістичній літературі огляд місця події 

розглядають як одну з найскладніших і значних слідчих дій, під час 

проведення якої вирішують багато планових завдань розслідування і 

отримують різні фактичні дані. Тому проведення огляду місця події 

з боку слідчого вимагає значних зусиль і часу. В спеціальній 

літературі дається поняття місця події і огляд місця події.  

Місцем події може бути не тільки те місце, де скоєно злочин, а й 

те, де знайдено різні сліди, що вказують на його зв'язок із злочином. 
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Зазвичай, це місце підготовки до злочину, приховання об'єктів 

злочинного посягання, знарядь злочину й інших речових доказів. 

Огляд місця події – це початок досудового розслідування , яке 

полягає у безпосередньому спостереженні і дослідженні  

матеріальної обстановки шляхом особистого її сприйняття слідчим 

або іншими учасниками огляду( згідно ст. 214, 237 КПК України) для 

виявлення, фіксації і вилучення різних слідів злочину й інших 

речових доказів, з'ясування механізму події та інших обставин, які 

пов’язані з обставинами вчинення кримінального правопорушення і 

мають значення для кримінального провадження. Огляд місця події  

відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України проводиться невідкладно але 

не пізніше 24 годин після повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення. Досудове розслідування розпочинається з моменту 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України огляд місця події у 

невідкладних випадках може бути проведений до внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 

здійснюються негайно після завершення огляду; 

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України «При огляді слідчий, 

прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право 

проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, 

складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого 

місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і 

вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального 

провадження». Тобто, спеціаліст (ст. 71 КПК «Спеціаліст») 

залучається ним для надання безпосередньої технічної допомоги 

(фотографування, складання схем, планів, креслень, відбір зразків 

для проведення експертизи). 

Відповідно до ст. 71 КПК України спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та 

навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати 

консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з 

питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. 

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої 

технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, 

креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 
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кримінального провадження під час досудового розслідування і 

судом під час судового розгляду. 

Сторони кримінального провадження мають право під час 

судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста 

або використання його пояснень і допомоги. 

Практика проведення оглядів місця події показала, що спеціаліст 

є рівноправним учасником цієї слідчої (розшукової) дії. Фактично від 

його компетенції, рівня професіоналізму залежить результативність 

огляду. І хоча основним завданням спеціаліста в процесі огляду місця 

події є виконання головної вимоги кримінального процесуального 

закону – виявлення, фіксація, вилучення доказів, він вирішує й інші 

завдання з урахуванням загальних завдань огляду місця події. 

До таких завдань відносяться наступні (відповідно до 700 наказу 

від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних 

правопорушень»): 

Спеціаліст: 

1. Надає консультації слідчому з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок. 

2. З використанням спеціальних знань та навичок, науково-

технічних засобів і спеціального обладнання проводить 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складає плани і 

схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого місця чи окремих 

речей. 

3. Виявляє, фіксує, здійснює вилучення та пакування 

матеріальних об’єктів, які несуть на собі слідову інформацію 

вчиненого правопорушення.  

4. Проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками 

вилучених об’єктів (без надання письмового висновку), звертає увагу 

слідчого на фактичні дані, що мають значення для розслідування 

обставин кримінального правопорушення. 

5. Несе персональну відповідальність за якісну фіксацію всієї 

слідової інформації, повноту відображених даних у протоколі огляду 

та схемі (плані) до нього. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБРОЇ 

З ПРИСТРОЯМИ ДЛЯ БЕЗШУМНОГО ВЕДЕННЯ ВОГНЮ 

 

Останній аналіз кримінальних проваджень свідчить про те, що 

найбільш розповсюдженим способом вчинення вбивств на 

замовлення є нанесення пошкодження в життєво важливі органи 

жертви – 90%, в переважній кількості випадків (близько 65–73%) з 

використанням вогнепальної зброї. При цьому вогнепальна зброя 

використовується, як при безпосередньому контакті з жертвою, – так 

і з дистанції, наприклад з автомобіля чи будинку. 

Практичними працівниками правоохоронних органів, 

співробітниками експертних установ різних відомств, вченими-

криміналістами відзначається необхідність проведення ґрунтовних 

досліджень проблеми техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування вбивств на замовлення, учинених із застосуванням 

зброї, оснащеної пристроями для поглинання  звуку при пострілі 

(надалі – глушник), а також слідів її застосування. 

Сучасна зброя оснащена глушником може не тільки бути 

практично безшумною, але і стріляти без полум’я. Таку зброю в 

СРСР стали розробляти в 50-х роках для співробітників 

спецпідрозділів. ЇЇ можна було умовно розділити на дві групи: для 

армії і для КДБ.  

У другому випадку були потрібні спеціальні боєприпаси. 

Наприклад пістолети з глушниками для армії створювалися на базі 

пістолетів системи Стєчкіна (АПС) або пістолета системи Макарова 

(ПМ). Вони виготовлялись для частин військової розвідки і спецназу.  
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Пістолети з глушниками нерідко застосовують у бойових цілях. 

Особливо в ході спецоперацій, коли постріли не повинні робити 

шуму або полум’я. Такі види зброї можуть бути менш ефективними, 

ніж міні-кулемети чи гвинтівки, проте вони підходять для 

прихованого носіння.  

Безшумний спеціальний пістолет С-4 (С-4М) «Гроза» – 

радянський неавтоматичний пістолет безшумної і безполум’яної 

стрільби. Індивідуальна зброя прихованого застосування підрозділів 

агентурної і спеціальної розвідки збройних сил і деяких спецслужб. 

В пістолеті застосовується спеціальний патрон типу ПЗА 

(ПЗАМ). В якому при пострілі куля виштовхується не пороховими 

газами, а спеціальним поршнем, який, надавши кулі початкову 

швидкість, заклинюється в гільзі і замикає всередині неї порохові 

гази, що забезпечує безшумність і безполум’яність стрільби. 

Інший пістолет самозарядний спеціальний пістолет безшумної і 

безполум’яної стрільби «Вул». Індивідуальна зброя прихованого 

застосування підрозділів агентурної і спеціальної розвідки збройних 

сил і деяких спецслужб. 

Ми вважаємо, що важливим моментом при криміналістичному 

дослідженні зразків зброї з  використанням пристроїв для безшумової 

стрільби, експерту важливо знати устрій пристроїв, їх принцип дії та 

способи застосування. І враховуючи те, що пристрої за своїми 

конструктивними особливостями можуть застосовуватись в різних 

видах стрілецької зброї і також мати різну конструкцію, то як 

наслідок результати стрільби з даних видів зброї також можуть 

відрізнятись від тих, які закладені в тактико-технічні характеристики 

досліджуваного зразка зброї. А це необхідно обов’язково 

враховувати при проведенні криміналістичних досліджень. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8
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СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ 
 

Захист документів та цінних паперів від підробок завжди був 

одним з найважливіших завдань у будь-якому суспільстві у всі часи. 

Слово «документ» латинського походження та в перекладі означає 

«все, що може бути доказом, прикладом». З часом сучасне поняття 

«документ» набуло більш широкого змісту. Ним стали позначати 

предмет, що містить інформацію у зафіксованому вигляді та 

спеціально призначений для її передачі у часі та просторі з метою 

збереження та суспільного використання. 

Документообіг в Україні вимагає повного приведення до 

міжнародних стандартів по виготовленню і захисту документів, що 

будуть відповідати найбільш сучасним технологічним вимогам 

захисту від підробки. Сукупність окремих елементів захисту в 

документі становить певну систему захисту від підробки. Для захисту 

бланків цінних паперів та документів суворого обліку від 

фальсифікації застосовуються спеціальні види паперу, фарб з 

широким спектром захисних властивостей, захисні плівки тощо. 

Зазначимо, що у сфері практичної діяльності система  засобів 

захисту документів поділяється на: технологічні засоби 

(застосування спеціальних технологічних прийомів при виготовленні 

захисних елементів); поліграфічні (певне поєднання способів і 

прийомів нанесення поліграфічного оформлення) і фізико-хімічні 

(використання спеціальних матеріалів).  

Технологічний захист – комплекс ознак, що візуально 

виявляються, вносяться до окремих реквізитів документів за 
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допомогою спеціальних технологічних процесів. Це композиційний 

склад паперу, захисні волокна, захисні стрічки, водяний знак, тип 

підкладки, ламінат, голограма, перфорація, композиційний склад 

фарб, ефект метамерії кольору, розміри документів тощо.  

Поліграфічний захист полягає у використанні різних видів і 

способів поліграфічного друку, комбінація яких у поєднанні з 

іншими видами захисту істотно ускладнює підроблення та полегшує 

його виявлення.  

Фізико-хімічний захист базується на використанні у складі 

матеріалу документів хімічних речовин, наявність яких може бути 

визначена спеціальними методами. Це люмінофори (флуоресцентні і 

фосфоресцентні фарби), інфрачервоні, магнітні матеріали, метамерні 

фарби тощо. 

Сучасні технології поліграфічного виготовлення документів 

передбачають використання найрізноманітніших за фізико-хімічним 

складом і властивостями поліграфічних фарб різнокольорової гами, 

що використовуються як для друку, так і для захисту документів 

суворого обліку та цінних паперів. У залежності від типографського 

обладнання, характеру друкованої продукції та виду друку 

використовується відповідні фарби з певними властивостями.  

Для захисту документів та реквізитів можуть використовуватись 

спеціальні фарби, що перешкоджають їх копіюванню, 

флуоресцентні, магнітні, непрозорі в інфрачервоній зоні спектру, 

оптично перемінні тощо. Тому варто розглянути окремі властивості 

фарб, якими друкуються цінні папери, бланки документів суворого 

обліку та їх реквізити, які водночас є і елементами захисту 

документів. 

Фарби, що люмінесціюють в ультрафіолетових променях. 

Зазвичай такі фарби мають у своєму складі люмінофори, які 

зумовлюють світіння фрагментів зображень чи окремих друкованих 

реквізитів документів при опроміненні їх ультрафіолетовими 

променями. Люмінофори досить часто використовують і в окремих 

реквізитах (волокнах, конфетті, захисних стрічках), які не пов'язані з 

основним поліграфічним оформленням документів. Даний вид 

захисту документів та контролю їх дійсності, у поєднанні з іншими 

елементами захисту, є досить надійним і ефективним елементом 

захисту. 
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Для більш високого рівня захисту документів суворого обліку 

використовуються фарби з магнітними властивостями. На бланк 

документа методом глибокого друку наносяться спеціальні знаки чи 

захисні візерунки барвною речовиною із зазначеною властивістю. 

При контролі дійсності такого документа під впливом постійного 

магнітного поля відбувається насичення магнітного матеріалу фарби, 

формується електричний сигнал, пропорційний товщині магнітного 

нашарування, який і реєструється контролюючим приладом. Аналіз 

вимірів даного сигналу дозволяє виявити фальсифіковані ділянки 

реквізитів документів. 

Для друку окремих реквізитів документів також можуть 

використовуватись фарби прозорі або непрозорі для інфрачервоних 

променів. Застосовуючи різну комбінацію фарб із зазначеними 

властивостями для друку окремих реквізитів документів, можна 

формувати неповторні та унікальні картини у вигляді прихованого 

зображення, яке виявляється лише при огляді документа через окуляр 

електронно-оптичного приладу у відбитих ІЧ-променях. 

Для захисту документів від копіювання використовуються 

фарби, колір яких не відтворюється копіювальними апаратами; 

фарби різних кольорів, що не розрізняються такою технікою і тому 

відтворюються одним кольором тощо. 

В останні роки для захисту цінних паперів та документів 

суворого обліку широко стали використовувати спеціальну фарбу 

«ОВІАЙ», від скорочення англійських літер «OVI»-Optically Variable 

Inc – оптично змінювані чорнила. Зазвичай, цією фарбою 

виконуються окремі реквізити документів, цифрові номінали 

банкнот тощо, в яких колір фарби змінюється при зміні кута зору чи 

освітлення. Вказані захисні елементи не тільки прикрашають та 

захищають документи від підробки, але й слугують для візуального 

контролю їх справжності. Водночас слід зазначити, що ця фарба вже 

стала об'єктом не тільки імітації, але й підробки шляхом 

використання окремих способів електрофотографії, трафаретного та 

глибокого друку. Підробки були встановлені на фальсифікованих 

100-доларових банкнотах США за 1996, 1999, 2001, 2003, 2004 років 

та на банкнотах номіналом 100 і 200 ЄВРО. Тому для подальшого 

поліграфічного захисту документів та цінних паперів, поряд з 

фарбами «OVI», стали використовувати іридисцентні фарби, якими 
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покривають окремі зображення на документах та цінних паперах, що 

під різним кутом зору змінюють колір малюнку від сріблястого до 

золотавого. Іридисцентне покриття наноситься на первинні малюнки 

або елементи зображення цінного паперу чи документа способом 

плоского друку тонким, рівномірним шаром так, щоб вони 

залишались видимі, але при цьому змінювався їхній колір під різними 

кутами зору.  

Як елемент захисту використовуються і металізовані фарби, що 

мають властивість віддзеркалювати промені світла і таким чином 

захищати документи від сканування чи копіювання. Ці фарби 

використовуються для друку окремих реквізитів документів - 

орнаментів, малюнків, номіналу банкнот тощо, які зазвичай 

люмінесціюють в ультрафіолетових променях. Через певні проміжки 

часу виконавець документів може змінювати комбінацію фарб, або 

використовувати фарби з іншими властивостями та у різних 

співвідношеннях друкованих реквізитів.  

Таким чином, аналіз сучасних матеріалів документів, 

призначених для захисту від підробки показує, що асортимент таких 

матеріалів дуже великий, а технологічні можливості дозволяють це 

робити без особливих матеріальних витрат.  
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ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБКИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ КАРТКИ 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НА ПЛАСТИКОВІЙ ОСНОВІ 

 

Як відомо, біометричні документи (з безконтактним 

електронним носієм інформації) дозволяють з точністю встановити 

особу людини. Їх поява обумовлена необхідністю підвищення рівня 

безпеки документів, запобігання та протидії незаконному трафіку. До 

їх числа входить і внутрішній (ID-карта) паспорт громадянина 

України, що містить безконтактний електронний носій, виготовлений 

на поліграфічному комбінаті «Україна». 

Згідно Закону України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус», кожен громадянин 

України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний 

отримати паспорт громадянина України. Паспорт громадянина 

України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний 

електронний носій [1]. Паспорт громадянина України оформляється 

особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а 

особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, на кожні 10 років. 

Безконтактний електронний носій – це імплантована у бланк 

документа безконтактна інтегральна схема для внесення 

персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає 

змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією 

особи, та може використовуватися як засіб електронного цифрового 

підпису у випадках, передбачених законом. 

Головна перевага нового документу – це високий рівень захисту 

від фальсифікацій та підробок. Українська ідентифікаційна картка 

надійно захищена, оскільки, на відміну від паспортів старого зразка 
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на паперовій основі, до нього вбудовано безконтактний електронний 

носій з біометричними даними особи. 

Біометричний паспорт має кілька важливих переваг перед 

звичайними паперовими паспортами. Користуватися такою ID-

картою зможе тільки власник паспорта. Другою незаперечною 

перевагою є його компактність і зносостійкість. Компактну ID-карту 

можна носити в кишені, гаманці або візитниці, вона не так 

деформується та брудниться, як паперовий документ.  

ID-картка вітчизняного зразка виступає у ролі максимально 

захищеного посвідчувального документу особи, а також вона має 

слугувати ключем громадянина до державних послуг в електронному 

вигляді.  

Як відомо, для європейця його ID-карта достатній документ для 

вільного пересування Шенгенською зоною та не тільки. У Чехії, 

наприклад, ID-карти потрібні для відкриття рахунку у банківській 

установі, для працевлаштування та інших взаємовідносин з 

державою. Окрім фото та стандартних даних про власника картки, на 

чеській ID-картці є спеціальний номер (аналог нашого 

ідентифікаційного коду), який кожний чех отримує при народженні, 

а іноземці отримують при першому оформленні документа. Ті особи, 

що перевіряють ID-карту (поліція, співробітники банків тощо), 

мають зчитувальний пристрій для неї. Кілька рівнів захисту від 

підробки та складна технологія виробництва робить такий документ 

більш надійним у порівнянні з традиційними паперовими 

паспортами. 

Як цікавий досвід застосування ID-карток слід навести 

технологічні запровадження Естонії. Громадяни цієї країни отримали 

можливість голосувати за допомогою цього документу через 

інтернет. Взагалі, у цій країні перехід на електронний документообіг 

дозволяє економити, а також робить різноманітні процедури більш 

зручними та «прозорими», уникаючи корупції  у взаємовідносинах з 

державними чиновниками. 

Слід вказати, що ID-картка громадянина України – це паспорт 

нового зразка, який  виготовляється у формі пластикової картки, 

виготовленої з багатошарового полімерного матеріалу 

(полікарбонату).  Цей документ має 17 елементів захисту, які 

дозволяють перевірити справжність ідентифікаційного документа. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Наприклад, фото власника картки нанесено лазерним гравіруванням, 

захисні сітки надруковані плоским офсетним способом, присутні 

мікротексти та ультрафіолетовий захист. Також для додаткового 

захисту фото від заміни нанесено оптико-змінне зображення 

відцифрованого образу (портретне зображення), на якому при зміні 

кута зору проявляється рік народження власника картки [3]. 

У ID-карту імплантовано безконтактний електронний носій, до 

якого вноситься інформація, що зазначена на лицьовому та 

зворотному боці паспорта, біометричні дані (відцифрований образ 

обличчя, відцифрований підпис особи), а також дані щодо 

забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний 

електронний носій.  

Таким чином, надійно захищені посвідчувальні документи, такі 

як ID-карта громадянина України, дозволять не тільки підвищити 

рівень безпеки документів, а також запобігати та протидіяти значній 

кількості злочинів, вчинення яких пов’язано з повною або частковою 

підробкою посвідчувальних документів. 
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КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ, ЇХ ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В тезі розглянуто сучасний стан, види комп’ютерних злочинів 

та характеристика осіб, що вчиняють такі злочини. 

Сучасний світ неможливо уявити без телекомунікацій та високих 

технологій, зокрема і комп’ютерних мереж. У зв’язку з цим сьогодні 

в Україні спостерігається різке збільшення інтересу до 

обчислювальних систем. Без сумніву, це зумовлено, в першу чергу, 

розвитком банківського бізнесу і широким упровадженням 

сучасних обчислювальних і комунікаційних засобів як у 

державному так і в приватному секторі народного господарства. 

Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет у всьому світі щоденно 

поповнюється тисячами користувачів, які користуються WEB-

технологіями для обміну інформацією. Як відомо, інформація на 

сьогодні стає об’єктом пильної уваги кримінального середовища, 

особливо для завоювання нових сфер впливу. Збільшення кількості 

суб’єктів зв’язку супроводжується, на жаль, поширенням 

протиправних дій, які завдають шкоди не лише користувачам, а й 

провайдерам комп’ютерної інформації та державним установам. 

Комп’ютерна злочинність сучасного світу не знає кордонів. 

Віртуальні злочини є транснаціональними не лише тому, що для 

комп’ютерних мереж не існує кордонів, а й через відсутність цілісної 

законодавчої бази щодо кримінальної відповідальності суб’єктів 

таких злочинів. 

Проблема комп’ютерної злочинності набирає оберти і в Україні. 

У зв’язку з цим у правоохоронних органів виникло досить широке 

коло проблем, які носять переважно технічний та процесуальний 

характер. Одна з таких проблем полягає у відсутності чіткої 
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класифікації злочинів, скоєних у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 

мереж і мереж електрозв’язку, а також у недостатній підготовці 

слідчих для проведення огляду місць вчинення злочинів з 

використанням комп’ютерної техніки. 

У числі елементів криміналістичної характеристики злочинів у 

сфері комп’ютерної інформації варто виділити: спосіб вчинення і 

приховування протиправного діяння, знаряддя (засоби), обстановку і 

місце вчинення злочину; типові сліди злочинних дій; предмет 

злочинного посягання; особу, що вчиняє протиправні дії в сфері 

комп’ютерної інформації; потерпілих від даних злочинів. 

Види комп’ютерних злочинів можна поділити за способом їх 

вчинення. Ці способи поділені на три групи. 

Перша група – це способи безпосереднього доступу. При їх 

реалізації інформація знищується, блокується, модифікується, 

копіюється, а також може порушуватися робота ОЕМ. Безпосередній 

доступ може здійснюватися як особами, що працюють з 

інформацією, так і осіб, що спеціально проникають у закриті зони та 

приміщення, де проводиться опрацювання інформації. Іноді 

злочинець з метою вилучення інформації, залишеної користувачами 

після роботи ОЕМ, обстежує робочі місця програмістів у пошуках 

чорнових записів, роздруківок, ділового листування (так зване 

«прибирання сміття») або здійснює перегляд і відновлення стертих 

файлів. При цьому необхідно відзначити, що такий спосіб у даний час 

менш поширений у зв’язку з тим, що комп’ютерну інформацію легше 

перехопити при її передачі на телекомунікаційних каналах і 

комп’ютерних мережах, ніж при безпосередньому проникненні в 

приміщення. 

Друга група включає способи віддаленого доступу до 

комп’ютерної інформації. До них можна віднести: 

- підключення до лінії зв’язку законного користувача 

(наприклад, до телефонної лінії) і одержати тим самим доступ до його 

одержаної і переданої інформації; 

- проникнення до чужих інформаційних мереж шляхом 

автоматизованого перебору (сканування) віддалених локальних 

комп’ютерів, які в даний час знаходяться в з’єднанні «dial-up», 
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перебір здійснюється доти, поки на іншому кінці лінії не «відповість» 

чужий комп’ютер; 

- електронний злом, який здійснюється, як правило, через 

комп’ютерну мережу. При спробі неправомірного доступу один 

несанкціонований користувач може бути легко виявлений, тому злом 

здійснюється одночасно з декількох робочих місць. У заданий час 

більше десяти персональних комп’ютерів одночасно починають 

спробу несанкціонованого доступу. При такій кількості комп’ютерів, 

що проводять «атаку» одночасно, навіть найнадійніші системи 

захисту від несанкціонованого доступу не встигають адекватно 

відреагувати на створену позаштатну ситуацію. Це може призвести 

до того, що декілька комп’ютерів, які «атакують», відсікаються 

системою захисту, а інші одержують необхідний доступ. Один 

комп’ютер, що «прорвався», блокує систему статистики мережі, яка 

фіксує всі спроби доступу, внаслідок чого інші комп’ютери, що 

«прорвалися», не можуть бути виявлені і зафіксовані. Частина з них 

приступає до «зламу» потрібного сектору мережі, а інші займаються 

фіктивними операціями з метою дезорганізації роботи підприємства, 

організації, установи та приховування злочину; 

- проникнення до комп’ютерної системи з використанням 

чужих паролів, коли незаконний користувач видає себе за законного 

користувача. При цьому незаконний користувач здійснює набір 

пароля для доступу до чужого комп’ютера, використовуючи 

спеціально розроблені програми, придбані на «чорному» ринку. 

Підібравши необхідний пароль, незаконний користувач одержує 

доступ до комп’ютерної інформації і може проводити з нею будь-які 

дії під виглядом законного користувача: копіювати, модифікувати, 

видаляти, змушувати програми робити необхідні операції, викрадати 

конфіденційну інформацію. 

До числа способів віддаленого доступу до комп’ютерної 

інформації відносять такі методи перехоплення інформації: 

- безпосереднє перехоплення – найпростіший спосіб 

неправомірного доступу. Перехоплення здійснюється як через 

телефонні канали зв’язку, так і шляхом підключення до 

комп’ютерних локальних мереж. При цьому об’єктами 

безпосереднього перехоплення (підслуховування) є різноманітні 
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системи – кабельні, наземні мікрохвильові, супутникові та 

спеціально виділені. 

- електромагнітне перехоплення – спосіб доступу до інформації 

за рахунок перехоплення випромінювань центрального процесора, 

дисплея, комунікаційних каналів принтера тощо, не використовуючи 

безпосереднє підключення до комп’ютерної системи. Таке 

перехоплення можна здійснити із сусіднього приміщення або навіть 

із сусіднього будинку, оскільки сучасні технічні засоби дозволяють 

прийняти і розшифрувати випромінювання працюючого принтера на 

відстані до 150 м, а випромінювання моніторів і з’єднання кабелів – 

до 500 м. Допоміжним засобом електромагнітного перехоплення є 

встановлення в комп’ютерному обладнанні «жучків» – чутливих 

мікрофонів з метою прослуховування розмов обслуговуючого 

персоналу про роботу комп’ютерної мережі, коди доступу до неї, 

заходи безпеки тощо. 

Третю групу складають змішані способи, що можуть 

здійснюватися як шляхом безпосереднього, так і віддаленого 

доступу. До числа таких відносяться: 

- підміна даних (заміна або введення нових даних), як правило, 

коли інформація вводиться або виводиться з ОЕМ; 

- таємне введення в чужу машину таких команд, що 

допомагають їй здійснювати нові, незаплановані функції при 

одночасному зберіганні її працездатності («троянський кінь»). 

Наприклад, така програма може виконувати копіювання файлів, але 

одночасно знищувати дані про фінансову діяльність підприємства; 

- модифікація програм шляхом таємного впровадження в 

програму відповідних команд, що повинні спрацювати за певних 

умов через деякий час («логічна бомба»). Наприклад, як тільки 

програма незаконно перераховує кошти на підставний рахунок, вона 

само знищується і при цьому знищує всю інформацію про здійснену 

операцію; 

- здійснення доступу до баз даних і файлів законного 

користувача за рахунок знаходження слабких місць у системах 

захисту. Системи, які не мають засобів автентичної ідентифікації 

(наприклад, за фізіологічними характеристиками: за відбитками 

пальців, малюнка сітчатки ока, голосом тощо), залишаються без 

захисту проти цього прийому. Найпростіший шлях здійснення – 
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одержати коди та інші ідентифікаційні шрифти законних 

користувачів. Виявивши їх, з’являється можливість читати й 

аналізувати наявну в системі інформацію, копіювати її, повертатися 

до неї в міру необхідності. Таким чином, можна звертатися до баз 

даних конкуруючої фірми з тим, щоб мати перспективи її розвитку. 

Одержання такої інформації дає безсумнівну перевагу в 

конкурентній боротьбі; 

- використання помилок у логікі побудови програми і 

виявлення «прогалин». Для злочинців дані помилки в програмах чи 

програмному забезпеченні – як «відкриті ворота» до інформації 

законного користувача; 

- поширення у комп’ютерних мережах або шляхом продажу 

неліцензійних програм, що призводять до знищення або блокування 

інформації, порушення працездатності ОЕМ, системи ОЕМ чи їхньої 

мережі, включаючи переважну більшість комп’ютерних вірусів. 

У літературі досить часто розподіляють осіб, які скоюють 

злочини в сфері комп’ютерної інформації, на три групи. 

1. Першу групу складають «хакери». Саме з «хакерами» 

пов’язана сама поява комп’ютерної злочинності. Їхньою метою може 

бути спочатку спортивна зацікавленість у вирішенні задачі «зламу» 

захисту програмного продукту або створення комп’ютерних вірусів 

тільки для самовираження особистості. Їх відрізняє високий 

професіоналізм, який поєднується зі специфічним комп’ютерним 

фанатизмом. Варто підкреслити, що характерною рисою злочинців 

цієї групи є відсутність у них чітко виражених протиправних намірів. 

Практично всі дії направлені на прояв особистих інтелектуальних 

здібностей. До цієї ж групи належать професійні програмісти, які 

мають високий інтелект і відрізняються нестандартним мисленням. 

Розробка заходів безпеки для власних комп’ютерних систем і «злам» 

чужих засобів захисту є для них єдиною задачею, яка цікава сама по 

собі. Деякі з них можуть переорієнтуватися на отримання від своєї 

роботи певної матеріальної вигоди. Так, може бути поєднано 

створення нових вірусів з одночасною розробкою антивірусної 

програми для їх знешкодження. Таким чином, ця програма буде 

користуватися попитом і знаходити свого покупця. 

До особливостей, які вказують на здійснення комп’ютерного 

злочину особами розглянутої категорії, можна віднести наступні: 
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- відсутність цілеспрямованої, продуманої підготовки до 

злочину; 

- оригінальність способу; 

- невжиття заходів для приховування злочину; 

- факти невмотивованого бешкетництва. 

2. Особи, які страждають інформаційними хворобами (так 

званими «комп’ютерними» фобіями). Ця категорія захворювань 

пов’язана з порушеннями в інформаційному режимі людини під 

впливом зовнішніх або внутрішніх дестабілізуючих факторів як 

природженої, так і набутої властивості. Внаслідок прискореного 

ритму життя, інформаційного вибуху, до якого багато людей 

виявилися непідготовленими, інтенсифікації праці за рахунок 

комп’ютерних технологій, багато службовців потрапляють до різних 

стресових ситуацій, деякі з них закінчуються формуванням 

комп’ютерних фобій і неврозів (страху перед втратою контролю над 

своїми діями). Власне кажучи, це є не що інше, як професійне 

захворювання. Основні симптоми його прояву: швидка 

стомлюваність, різкі стрибки артеріального тиску при контакті з 

комп’ютерною технікою, підвищене потовиділення, запаморочення і 

головні болі, тремтіння в кінцівках, утрудненість подиху, 

непритомності тощо. Дії, що здійснюються особами цієї категорії, 

спрямовані переважно на фізичне знищення або пошкодження 

засобів комп’ютерної техніки без наявності злочинного наміру при 

частковій або повній втраті контролю над своїми діями. 

3. Професійні злочинці – особи, у діяннях яких яскраво виражена 

корислива мета. Вони володіють стійкими злочинними навичками. 

Злочини носять серійний, багатоепізодний характер, обов’язково 

супроводжуються діями для приховування злочину. Це, як правило, 

висококваліфіковані фахівці з вищою математичною, інженерно-

технічною або економічною освітою, що входять до організованих 

злочинних груп і співтовариств, технічно оснащені на високому рівні 

(нерідко – спеціальною оперативною технікою). Цією групою 

скоюється більшість особливо небезпечних посадових злочинів, що 

вчинені з використанням засобів комп’ютерної техніки, присвоєння 

коштів в особливо великих розмірах, шахрайства тощо. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна охарактеризувати 

«комп’ютерних злочинців» наступним чином. Переважна більшість 
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– це чоловіки (приблизно 80%), але частка жінок швидко 

збільшується у зв’язку з оволодінням комп’ютерною технікою 

секретарями, діловодами, бухгалтерами, касирами тощо. Вік 

більшості правопорушників складає 15-45 років (вік 33% злочинців 

не перевищує 20 років). Фахова освіта не є обов’язковою. 

Серед мотивів і мети здійснення протиправних діянь можна 

виділити: 

- корисливі (присвоєння коштів і майна); 

- політичні (шпигунство, діяння, спрямовані на підрив 

фінансової і грошово-кредитної політики, валютної системи країни); 

- дослідницький інтерес; 

- хуліганські спонукання і бешкетництво; 

- помста тощо. 

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. 

Слід зауважити , що український законодавець приділяє значну увагу 

цій проблемі: Кримінальний кодекс України передбачив самостійний 

розділ про ці злочини – розділ ХVI «Злочини у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж»; двічі положення цього розділу змінювалися і 

доповнювалися – це свідчить про актуальність цієї проблеми в 

суспільстві. Актуальність теми дослідження. Ми живемо в епоху 

інформаційного суспільства, коли комп’ютери , смартфони та інші 

гаджети стали невід’ємною частиною життєдіяльності людини та 

держави. Однак, таке стрімке поширення засобів комунікації не 

могло пройти без наслідків. 
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ХОЛОДНА ЗБРОЯ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Холодна зброя використовується, як зброя активного захисту і 

нападу в рукопашному бою. Застосування злочинцями холодної зброї 

в злочинних діяннях є найбільш поширеним у порівнянні з іншими 

засобами вчинення злочинів. Тому холодна зброя нерідко є речовим 

джерелом доказової інформації. Для кримінально-правової 

кваліфікації скоєного потрібно перш за все встановити, чи є предмет 

холодною зброєю. 

Холодна зброя – це спеціальний пристрій, який призначається 

для багаторазового ураження людини або звіра і являє собою 

відносно міцний, повністю або частково твердий предмет з досить 

зручним держаком. Він здійснює дію на уражуване тіло своєю 

поверхнею в результаті удару, котрий наноситься безпосереднім 

зусиллям м'язів людини. 

Холодну зброю класифікують за різними підставами. Так, за 

місцем виготовлення її поділяють на вітчизняну та іноземну, а за 

способом виготовлення - на заводську, кустарну і саморобну. 

Заводську зброю виготовляють за Держстандартом або технічними 

умовами для певних цілей. За цільовим призначенням холодну зброю 

поділяють на військову, мисливську, і спортивну. Крім того, існує ще 

й так звана національна холодна зброя, яку виготовляють заводським 

способом. 

Для виготовлення саморобної зброї іноді використовують певні 

предмети, наприклад напилок, шабер, викрутку, які перероблюють, 

застосовуючи спеціальне заточення, спрощення форми (зменшення 

довжини, удосконалення держака та ін.). 
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За конструкцією холодну зброю поділяють на клинкову (ножі, 

кинджали, кортики, багнети, шаблі та ін.), ударно-роздроблювальну 

(кастет, булава, дубинка, биток, пернач, шестопер, палиця, кістень) і 

комбіновану, яка в одному пристрої поєднує елементи клинкової та 

ударно-роздроблювальної, а іноді й вогнепальної зброї. 
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СЛІДИ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ 

 

Всякий злочин – це взаємодія, що відбувається в умовах реальної 

дійсності матеріального світу. Об`єктами взаємодії в механізмі 

злочину є люди і речі. Оскільки вони різні за природою та 

структурною організацією, то вони по-різному відображають подію 

злочину як ідеально, так і матеріально, утворюючи ідеальні та 

матеріальні відображення (сліди). 

У криміналістиці найбільш повно досліджені матеріальні сліди-

відображення, вивчений механізм їх утворення, побудовані 

різноманітні класифікації, наприклад, слідів рук, засобів учинення 

злочинів та ін. 

Матеріальна форма відображення має предметний характер, її 

результати філософи називають «елементарним відображенням». 

Значно складніше відбувається відображення в живій природі, 

особливо в таких взаємодіючих системах, як «людина ? середовище», 

«людина? Людина», де відображення відбувається в почуттєвій і 

раціональній формах, котрі властиві винятково людській свідомості 

та психіці. Звідси, почуттєво-раціональне відображення являє собою 

відтворення реальних об`єктів, побудову їх образів-копій. Саме таке 

відображення заведено іменувати ідеальним, оскільки воно – 

мислений образ реального об`єкта або його властивостей. Ідеальне 

відображення виникає тільки в процесі практичної діяльності 

людини і має активний творчий характер. 

Мислені образи є носіями інформації, за допомогою яких 

одержують свідчення про подію злочину та його суб`єктів. Ідеальні 

відображення – це «відбитки» реальної дійсності в пам`яті людини, 

які проявляються зовні у вигляді свідчень обвинуваченого, 
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потерпілого, свідків. Закріплені в процесуальних документах, вони є 

особистими доказами. Отже, відображення – ідеальний психічний 

процес; його результат – суб`єктивний образ, мислений слід або слід 

пам`яті. 

Слід пам`яті – це нове поняття в загальній теорії криміналістики, 

це незвичайні сліди, які не входять до класу матеріальних, які є 

предметом слідознавства та трасології. Матеріальні сліди (рук, ніг, 

транспортних засобів та ін.) вивчені і класифіковані. 

Це матеріальна субстанція, предмет, який можна побачити, 

відчути, дослідити і актуалізувати потенційну інформацію, котру він 

несе. Слід пам`яті, хоча і є продуктом матеріальної діяльності, в 

певному розумінні нематеріальний, він невидимий і недоступний 

сторонньому спостерігачеві, його не можна сфотографувати або 

виявити за допомогою мікроскопа. Слід пам`яті виявляється і 

розкривається тільки при вільному волевиявленні його джерела – 

людини. Сліди пам`яті іманентні, їх наявність встановлюється тільки 

посередньо. Вони відрізняються рядом властивостей, що притаманні 

тільки ідеальним слідам-відображенням. 

Активність характеризує динамічну сторону, що слід-

відображення результат діяльності людини, в процесі якої вона 

сприймає матеріальну реальність світу. Слід пам’яті – суб`єктивний 

образ, котрий формується в динаміці, крім того, не тільки 

формується, але і оцінюється у відповідності до ситуації, яка 

склалась: дещо запам`ятати і зберегти у пам`яті на все життя, а інше 

тільки побачити і забути. Звідси не всякий слід пам`яті зберігається в 

довгочасовій пам`яті людини, при його розкритті під час допиту 

треба враховувати багато факторів об`єктивного та суб`єктивного 

характеру, що мали місце в момент сприйняття. 

Вибірковість як властивість безпосередньо пов`язана з 

активністю формування. Вибірковість на рівні людської свідомості 

опосередкована багатьма факторами та умовами об`єкта, що 

пізнається, і суб`єкта відображення. Тому два свідки, які бачили одну 

і ту саму подію, нерідко свідчать по-різному. 

Доцільність ідеального відображення нерозривно поєднана з 

активністю і вибірковістю. Доцільність визначається завданням 

діяльності, метою відображення-пізнання певних події, факту, 
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предмета. Доцільність і вибірковість являють собою суб`єктивні 

критерії формування і зберігання сліду пам`яті. 

Формування і зберігання слідів пам`яті є головною умовою 

впізнавання раніше сприйнятого взагалі. 

Відчуття і сприйняття як безпосередні дії зовнішнього 

середовища на органи чуттів людини не зникають безслідно. Вони 

закарбовуються і зберігаються в пам`яті у вигляді “сліду”, природа 

якого досі викликає дискусію. Разом з тим сам факт зберігання сліду 

– загальновизнана реальність. Якби мислені образи, що виникають в 

момент сприйняття, раптом зникали, то людина щоразу сприймала б 

події і предмети як зовсім їй незнайомі і, відповідно, не змогла б їх 

впізнати. 

Підсумовування – це властивість психічного відображення, а 

отже, сформованого сліду пам`яті в процесі сприйняття. 

Процес підсумовування допустимо уявити як поступове 

накопичування інформації про окремі властивості предмета або події, 

що вивчаються. Даний процес закінчується синтезуванням 

інформації в єдиний мислений образ – слід пам`яті. Останнє треба 

враховувати під час вербальних слідчих дій і об`єктивність свідчень 

оцінювати через час сприйняття з урахуванням психологічного типу 

особи суб`єкта. 

Крім названих властивостей, ідеальні сліди відображення мають 

ще одну якість – випереджувальне відображення, суть якого 

зводиться до обробки та оцінки одержаної інформації на основі 

накопиченого практичного досвіду. Всяка людська діяльність з 

урахуванням минулого досвіду сформує слід пам`яті, який являтиме 

програму поведінки на сьогоднішній день, що не суперечитиме 

досягненню майбутньої мети. 

Отже, збираючи і закріплюючи інформацію про факти минулого, 

слідчий створює систему доказів, націлену на встановлення істини в 

майбутньому, або інакше, підсумовуюча властивість відображення 

лежить в основі побудови слідчих версій.  

Розглянуті властивості відображення як процесу і його 

результатів – це методологічна основа в теорії і практиці дослідження 

та використання слідів пам`яті у кримінальному судочинстві. Вони 

дозволяють розуміти слід пам`яті (суб`єктивний образ) як двоєдине 

утворення, діалектичне поєднання матеріального та ідеального, які 
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втілені у мисленому образі. Співвідношення об`єктивного і 

суб`єктивного визначає ступінь адекватності сліду пам`яті 

відображеному предмету. 

Сьогодні узвичаєним є розподіл ідентифікації за природою 

об`єктів, що ідентифікуються: а) ідентифікація за мисленим образом, 

що зберігся в пам`яті людини; б) ідентифікація за матеріально 

фіксованим відображенням за В.Я. Колдіним. Проте розподіл 

наштовхує на думку, що сліди пам`яті матеріально не зафіксовані, 

однак спробуємо це спростувати. Мислені образи фіксуються і 

зберігаються в матеріальному субстраті мозку і у цьому плані вони 

матеріальні. Сліди пам`яті відмінні від матеріально фіксованих 

відображень не за видом носія, який для них єдиний – матерія, а за 

формою відображення: для матеріально фіксованих слідів-

відображень вона елементарна і характерна для неорганічної 

природи, а для слідів пам`яті – ідеальна і характеризує вищу форму 

відображення у живій природі. У зв`язку з цим буде правильніше 

ідентифікацію ділити так: а) ідентифікація за ідеальними 

відображеннями – слідами пам`яті і б) ідентифікація за матеріальним 

відображенням (за матеріальними слідами в трасологічному їх 

розумінні). 

Використання слідів пам`яті при розкритті та розслідуванні 

злочинів – факт очевидний, оскільки основну масу доказової 

інформації слідчий отримує від людей – особистих джерел. За 

слідами пам`яті проводяться оперативне та процесуальне впізнання 

людей та речей. Однак найрозповсюдженим способом одержання 

доказової інформації за допомогою слідів пам`яті є допит 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідків. Звідси 

випливає, що переказати зміст ідеального відображення джерело 

може тільки під час спілкування, форми і методи якого розробляє 

слідча тактика. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ 

 

Вибухові пристрої (далі – ВП) мають давню історію. Поява 

перших ВП пов’язана з винаходом пороху в Китаї, Індії та Візантії в 

VI-ому столітті нашої ери. Саме з цього часу під час виникнення і 

ведення війн порох застосовувався як речовина, що здатна під час 

горіння й вибуху призводити до пожежі і руйнувань споруд, 

знищувати живу силу противника. В ті часи ВП були елементарно 

простими. Це були різноманітні сосуди (металеві, дерев’яні, глиняні), 

наповнені порохом і різними вражаючими елементами (шматки 

металу, каміння, кістки тварин). Вибухи таких пристроїв наводили 

жах на супротивника і приписувалися божественним силам. Тому їх, 

наприклад у Китаї, називали «небесним вогнем», «земним громом» і 

іншими міфічними назвами.  

Багато пізніше порохові міни стали використовувати при облозі 

фортець. Найхарактернішими прикладами застосування пороху в той 

час були так звані «підземні» (підкопні) і «метальні» заряди-міни. 

Війська, які оточували фортеці, встановлювали потужні порохові 

заряди та здійснювали руйнування укріплень за допомогою вибухів. 

Так, у 1552 році російські війська, осадивши ханську кріпость Казан, 

підірвали під її стінами чотири порохові міни, що містили у цілому 

більше 12 тон пороху. Зроблені в стінах пролами вирішили успіх 

штурму [1]. 

Снаряди, або, як їх в той час називали, «бомби» з тліючими 

гнотами, за допомогою спеціальних катапульт закидали на територію 

фортець, викликаючи при цьому вибухи й пожежі. Протягом ХIII-

XIV століть продовжувалася діяльність щодо вдосконалення мін і 

бомб, приладів для їх підпалу та вибуху. 
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Перша відома в історії проти-транспортна міна була застосована 

в 1800 році. Цю міну супротивники Наполеона встановили на дорозі, 

по якій повинний був проїхати французький імператор, однак перед 

цим пройшов дощ, що підмочив порох, і вибух не відбувся [1]. 

Крім військової справи руйнівна сила вибуху застосувалася при 

корчуванні дерев, руйнуванні гірських порід під час спорудження 

каналів, добуванні будівельних матеріалів тощо.  

З розвитком промисловості з’явилась можливість заводського 

виробництва мін, бомб, гранат, снарядів і прийняття їх  на озброєння 

армій. 

В Росії табельна протипіхотна міна осколкової дії була 

розроблена в 1855 році саперним офіцером Сущінским. При обороні 

Порт-Артура в 1905 році російські війська застосовували винайдені 

штабс-капітаном Карасячим шрапнельні фугаси, що представляють 

собою протипіхотні стрибаючі міни, з якими сучасні зразки мають 

багато спільного. У Порт-Артурі народився і прототип нинішньої 

сигнально-освітлювальної міни – так званий «сигнальний вогонь» 

поручика Дебогорія-Мокріевича. 

Поява в першу світову війну танків привела до створення 

протитанкових мін, у якості яких німці, французи і бельгійці 

спочатку застосовували пристосовані для цього артилерійські 

снаряди. Російські військові винахідники запропонували ряд 

конструкцій протитанкових мін, з яких найбільш вдалою була міна 

Ревенского. 

У 1924 році видатний радянський інженер Д.М. Карбишев 

представив в Інженерний комітет моделі вибухового пристосування 

до протитанкового фугасу. Власне кажучи, це була перша 

протитанкова міна, розрахована на масове виробництво і призначена 

для активного застосування військами. Слідом за пропозицією 

Карбишева багато інших винахідників І.А. Фундатор, 

М.С. Овчінніков, П.М. Радевіч, Н.І. Іванов, Н.Ф. Слюнін, 

І.П. Галицький, Б.А. Епов та інші пропонували свої конструкції 

протитанкових мін. За період  1932 - 1940 роки лише на одному з 

полігонів Радянського Союзу було випробувано більш 40 різних 

конструкцій протитанкових мін. Поряд із протитанковими 

розроблялися також протипіхотні міни. 
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Це були роки досить бурхливого розвитку інженерних мін. 

Тільки з 30-х років і до Великої Вітчизняної війни послідовно 

прийняті на озброєння протитанкові міни: металеві Т-35, ТМ-39, 

ПМЗ-40, протиклиренсна АКС і дерев’яна ТМД-40 [2]. 

Процес розвитку протипіхотних мін був не настільки 

інтенсивним. Більшість розробок орієнтувалася на виготовлення мін 

у військах з використанням табельних підривачів і стандартних 

шашок вибухової речовини. Так була створена міна з використанням 

152-мм артилерійського снаряду і названа ОЗМ-152; перед початком 

Другої світової війни з’явилися картонна міна ПМК-40 і металева 

ПММ-6, розроблялася протипіхотна міна в дерев’яному корпусі, що 

відома під назвою ПМД-6. 

У 1940 році була сконструйована протитанкова міна ТМ-41. 

Металевий корпус її штампований циліндричної форми. Зверху до 

нього точковим зварюванням приварювався гофрований натискний 

щиток. Міна споряджалася плавленим чи порошкоподібним 

тротилом із проміжним детонатором, а також підривачем МВ-5.  

Широке застосування одержали міни уповільненої дії і міни-

сюрпризи, а також протитанкова дерев’яна міна ТМД-Б, створена 

конструктором І.П. Беляковим. 

Вона являла собою дерев’яну шухляду, що виготовлена з дошок 

товщиною 10 мм, скріплених цвяхами. Міну можна було споряджати 

будь-якою вибуховою речовиною пресованими тротиловими 

шашками, плавленою і порошкоподібною вибуховою речовиною чи 

готовими пресованими брикетами. В основному, вона споряджалася 

пресованими брикетами із суміші тротилу й амоніту. Звичайно ці 

брикети робили на спеціальних заводах, але в роки війни вони були 

завантажені виготовленням артилерійських снарядів і мін. У 1944 

році конструкція міни була удосконалена. Замість натискної планки, 

що закривається засувкою, у центрі корпусу зробили горловину, 

через яку вставлявся підривач. Горловина закривалася пластмасовою 

пробкою. Модифікована міна одержала назву ТМД-44. 

Одночасно велися роботи і над створенням протипіхотних мін. У 

початковий період війни була створена протипіхотна міна осколкової 

дії ПОМЗ-2. Одна міна перекривала ділянку до 10 м. при вибуху вона 

давала до 300 забійних осколків, забезпечуючи радіус суцільної 
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поразки до 4 м. Широко застосовувалася дерев’яна протипіхотна міна 

натискної дії ПМД-6.  

Поряд із протитанковими і протипіхотними мінами в передвоєнні 

роки й у ході війни було розроблено чимало мін іншого призначення: 

проти-транспортні, протидесантні, керовані, міни уповільненої дії й 

інші. 

Особливе місце серед мін займали міни, керовані по радіо, які 

використовувалися під час оборонних боїв. 

У післявоєнний період був зроблений якісний стрибок у 

конструюванні мін і техніці мінування. На озброєнні армій усіх країн 

у даний час наявні сотні різних інженерних боєприпасів. 

Подальше удосконалювання протитанкових мін відбувається по 

шляху збільшення потужності заряду вибухової речовини, 

підвищення їхньої бойової ефективності і можливості установки 

засобами механізації. 
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НОВА СЕРІЯ БАНКНОТ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 

 

У зв’язку з великим рівнем підробки банкнот, Резервний банк 

Австралії у відповідності з Законом про «Резервний банк» 1959 року 

вживає заходи, що підвищують захищеність купюр. Банк оголосив у 

2012 році, що він ініціював проект NGB (Next Generation Banknote) 

для підвищення рівня безпеки поточної серії банкнот. 

Наявність банкнот з надійними і ефективними елементами 

захисту помагає стримувати потенційних фальшивомонетників, тому 

що підробка становиться більш затратною та складною.  

Проект NGB передбачає поліпшення рівня захисту банкнот 

способом введення сучасних захисних елементів, технології 

виробництва, та підвищення рівня інформованості суспільства про 

засоби захисту австралійських доларів. 

Австралійські банкноти друкуються на полімері (пластик). Це 

означає, що вони стійкі до впливу вологи та розриву уздовж краю. 

Справжня пластикова банкнота, «зім'ята» в руці, повинна 

повернутися до первісної форми. 

Прозоре вікно, яке має назву «зверху вниз», є монолітною 

частиною банкноти, і зображення, надруковане на вікні, повинно 

бути чітким. Зображення номіналу банкноти на купюрах 20, 50 і 100 

доларів надруковане глибоким друком, тим самим утворюючи 

елементи зображення, які виступають над шаром пластику, тому їх 

можна відчути на дотик. 

Якщо нахилити банкноту, то можна побачити зображення Зірки 

Федерації з барвистою рамкою, що мають 3D-ефект.  
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Глибокий друк у зображеннях портрету і номіналу надає 

банкноті своєрідну рельєфність, відчутну на дотик. Кожна сторона 

банкноти вкрита фоновою сіткою, яка уявляє собою зображення, 

утворене різнокольоровими тонкими лініями. Фонова сітка, зокрема, 

мікропіксельний текст повинні бути чітко відображені. 

За винятком зображення птаха, серійного номера і дати випуску, 

банкнота не повинна флуоресціювати в ультрафіолетових променях. 

Щоб перевірити флуоресцентні ознаки на банкнотах Австралії, 

рекомендується використовувати УФ-світло з довжиною хвилі, яка 

становить близько 365 нм, і це робиться у затемненому приміщенні. 

Багато ламп з ультрафіолетовим випромінюванням не підходять для 

перегляду УФ-ознак, бо  випромінюють хвилі довжиною від 395 до 

400 нм. 

Виробництво банкнот починається з аркушів спеціально 

виготовленої прозорої полімерної  плівки, потім на них наноситься 

шар фарби способом глибокого друку. Це допомагає іншим чорнилам 

краще налипати до полімеру. На цьому етапі також формується 

прозоре вікно, віньєтка (білий візерунок в прозорому вікні) і тіньове 

зображення австралійського герба. 

Потім аркуші проходять через офсетний друкарський верстат, на 

якому одночасно наносяться кольорові чорнила на обидві сторони 

аркушів. Цей процес дозволяє створити один з ключових елементів 

захисту на австралійських банкнотах – наскрізне зображення. Коли 

банкноту перевіряють у наскрізному світлі, то надруковані на кожній 

стороні  елементи Зірки Федерації, об'єднуються, щоб сформувати 

суцільне зображення всередині кола. 

Потім застосовується друк під назвою intaglio (глибокий 

метолографський друк). У цьому процесі друкуються портрети, 

цифри номіналу і деякі основні зображення на банкнотах. Глибокий 

друк надає банкнотам рельєфність. На цьому етапі друкуються  два 

важливих елемента захисту: мікротекст, який знаходиться в різних 

місцях купюри, а також прозоре вікно. 

На наступному етапі друкуються унікальний серійний номер з 

використанням чорнила, яке флуоресціює під ультрафіолетовим 

світлом, та рік випуску. 

Перед тим, як аркуші банкнот нарізаються на окремі банкноти, їх 

покривають захисним покриттям, з метою надання їм довговічності 



67 

та стійкості до забруднення. Потім банкноти ретельно перевіряються, 

після чого упаковуються і зберігаються в спеціальних сховищах до 

випуску в обіг. 
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«БРУДНА БОМБА», ЯК ТЕРОРИСТИЧНА НЕБЕЗПЕКА У ХХІ СТОЛІТТІ 

 

Словосполучення «брудна бомба» багато, хто чув, але мало, хто 

замислювався над його значенням.  

Цікаво, що ж це таке? Основна ідея цього виду зброї полягає в 

розпилюванні в повітрі великої кількості радіоактивної речовини. На 

відміну від класичної атомної бомби, в якій вибух відбувається в 

результаті стрімкої, лавиноподібної реакції розщеплення атомів 

урану або плутонію, в «брудній» атомній бомбі підриву атомного 

заряду не відбувається. Вибух здійснюється шляхом підриву 

звичайного хімічного заряду. 

Вибух «брудної бомби» не викликає таких великих руйнувань, 

які бувають при використанні ядерної зброї. Використанням такого 

роду зброї досягається зараження максимальної площі на 

густонаселеній території противника радіоактивними речовинами. 

Вважається, що «брудні» атомні бомби роблять тоді, коли не 

можуть створити справжню, тобто таку, чий вибух заснований на 

ядерній реакції [1]. 

Таким чином, «брудна бомба» або радіологічний розсіюючий 

пристрій (РРП) – це можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі 

радіоактивний матеріал із звичайною вибухівкою. Метою зброї є 

забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним 

матеріалом, в першу чергу щоб ускладнити перебування в цій зоні 

цивільних осіб. Брудну бомбу не слід плутати з ядерною зброєю, яка, 

випускаючи ядерну енергію створює ефект вибуху, який значно 

перевищує те, що можна зробити за допомогою звичайних вибухових 

речовин [2]. 
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На найвищому політичному рівні про ядерний тероризм 

заговорили у 2009 році, коли президент США Барак Обама виступив 

із промовою у Празі, під час якої представив стратегію із ліквідації 

потенційної загрози. 

Тоді він запропонував подальше скорочення існуючих ядерних 

арсеналів, зміцнення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

і найголовніше – посилення боротьби із контрабандою радіоактивних 

матеріалів, які терористи можуть використати для створення зброї 

[3]. 

З середини 1960-х років протягом двох десятиліть, у Європі та 

США сталося близько 150 інцидентів, пов'язаних із незаконним 

обігом ядерних матеріалів, що спричинили підвищення рівня ядерної 

загрози. У це число ввійшли крадіжка й контрабанда різних ядерних 

матеріалів, викрадення й убивства вчених-ядерників, вибухи в 

районах розміщення ядерних об'єктів, спроби проникнення на них 

тощо. Проблема несанкціонованого обігу ЯР-матеріалів пов'язана не 

з якоюсь однією державою, вона має міжнародний характер. 

Установлено реальні випадки розкрадання у США, Франції, Великій 

Британії, Росії та інших країнах, сплеск яких припадає на початок 

1990-х років. Потенційними покупцями контрабандних є як держави, 

так і недержавні суб'єкти; прикордонні держави, терористичні групи, 

транснаціональні організовані злочинні співтовариства, 

екстремістські релігійні секти. Зростання загрози поширення ядерних 

матеріалів останнім часом зумовлене такими причинами: 

- вивільнення значної кількості ядерного матеріалу збройової 

якості в результаті скорочення ядерних озброєнь; 

- ускладнення для держав, які не мають ядерної зброї, але 

розвивають власні ядерні програми, умов отримання матеріалів для 

розвитку таких програм у зв'язку зі зміцненням міжнародної системи 

експортного контролю; 

- збільшення кількості, ріст впливу й фінансових можливостей 

у міжнародних відносинах терористичних груп, транснаціональних 

організованих злочинних угруповань, сепаратистських рухів на 

релігійному ґрунті, релігійних сект [4]. 

Випадки нелегального переміщення світом радіоактивних 

матеріалів фіксуються у спеціальній базі – Incident and Trafficking 
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Database (ITDB), яка була створена МАГАТЕ у 1995 році, після 

кількох серйозних випадків контрабанди. 

За 20 років у базі ITDB зібрані 2734 підтверджених інцидентів, 

пов’язаних із незаконним обігом радіоактивних матеріалів. 

З цього можна зробити висновок, терористична загроза, що 

також включає використання «брудної бомби», у світі знаходиться 

нині на досить високому рівні. Від неї потерпають як країни, в яких 

тривають збройні конфлікти (передусім на Близькому Сході та в 

Африці), так і країни Заходу, які до останнього часу вважалися 

цілком безпечними з огляду на розвинену систему правоохоронних 

органів і спецслужб. Протидіяти цій загрозі стає все важче. 

Для України проблема застосування так званої «брудної бомби» 

у час, коли на Сході йдуть воєнні дії, набуває ще гострішого 

забарвлення. Варто згадати тільки шахту «Юнком» на Донбасі, де у 

вересні 1979 року було проведено підземний атомний вибух для 

вирішення цікавої технічної задачі - зменшити викиди метану та 

знизити кількість частих, нерідко з людськими жертвами, аварій.  

Експеримент виявився невдалим, але залишив після себе важке 

екологічне спадщина. Так, під землею в епіцентрі ядерного вибуху 

залишилося високорадіоактивне тіло з застиглого розплаву гірських 

порід і скла – масою близько 100 тон. Крім того, там накопичилося 

приблизно 500 метрів кубічних  сильно забруднених підземних вод 

[5].  

Як відомо, «Юнком» потрапила в зону нинішніх бойових дій і 

знаходиться на території, захопленої бойовиками так званої «ДНР». 

Це означає, що українська влада не має до неї доступу, тому проблема 

вибуху, що подібний «брудній бомбі», стає все реалістичнішою. 

Отже, стає зрозуміло, що «брудна бомба» не стоїть на озброєнні 

армій світу. Це – потенційна зброя терористів. Вона забруднює 

територію радіоактивними матеріалами на тривалий час. Тому, якщо 

її застосувати у важливому фінансовому або промисловому регіоні, 

це може зруйнувати банківську систему або зупинити торгівлю.  

Ми живемо на одній планеті, тому ця проблема є для нас 

спільною. Кожному потрібно докласти максимум зусиль, щоб не 

стати жертвою застосування «брудної бомби». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТРАСОЛОГІЧНИХ СЛІДІВ 

ТА МЕХАНІЗМУ ЇХ УТВОРЕННЯ 

 

Вчинення багатьох злочинів супроводжується певними змінами 

у навколишньому оточенні. Такі зміни прийнято називати слідами 

злочину. Слід являє собою відображення злочинних дій, окремих 

елементів злочинного акту. У криміналістичному розумінні цінність 

слідів обумовлена існуючою залежністю між злочином та його 

відбиттям (слідами). Історично використання слідів з метою 

розкриття злочинів відомо з давніх часів (особливо це стосується 

держав Стародавнього Сходу: Індії, Китаю, Камбоджі, Японії). 

У сучасній криміналістиці поняття сліду розглядається за 

кількома аспектами.  У широкому змісті під слідами розуміються 

будь-які зміни в матеріальному середовищі, що виникли в ній у 

результаті вчиненого злочину. У світлі розуміння слідів у широкому 

змісті теоретичні положення криміналістичного вчення про сліди 

(про зв'язок слідів, зв'язку слідів і об'єктів слідоутворення, механізмі 

утворення слідів і ін.) відносяться до багатьох розділів 

криміналістичної техніки, що вивчає різного роду матеріальні сліди 

(не тільки до балістики, техніко-криміналістичному дослідження 

документів, але і до криміналістичного почеркознавства й 

автороведення, дослідження холодної зброї, вибухових пристроїв, 

вибухових речовин і ін.). Ці положення враховуються й у слідчій 

тактиці (наприклад, при огляді місця події, обшукі і т.д.) [1, с.68] . 

Під слідами у вузькому змісті розуміється відображення на 

одному з тих, що взаємодіяли в процесі здійснення злочину, об'єктів 

зовнішньої будівлі іншого об'єкта. Обмеження трасології слідами-

відображеннями зовнішньої будівлі їхнього об'єкту, що залишив, 
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було запропоновано Б.І. Шевченко, що дозволило йому виділити 

сліди, які найбільш часто зустрічаються, розглянути їхні особливості, 

механізм і об'єкти слідоутворення, дати поняття слідового контакту, 

розробити основи класифікації слідів і вирішити ряд питань, що 

відносяться до ідентифікації об'єктів. Ці теоретичні положення дуже 

вплинули на подальший розвиток криміналістичного вчення про 

сліди і дотепер у криміналістичній літературі й у підручниках 

криміналістики як правило прийнято розглядати в розділі 

«трасологія» в основному сліди, що відображають зовнішню будівлю 

об'єктів [2, с. 72]. 

Традиційно трасологія вивчає сліди тільки у вузькому розумінні, 

а саме матеріально-фіксовані відображення зовнішньої будови 

одного об'єкта на іншому (сліди-відображення). Сліди-відображення 

виникають внаслідок взаємодії двох об'єктів і мають достатньо 

широке розповсюдження: це сліди рук людини, ніг, взуття, зубів, 

транспортних засобів, знарядь та інструментів тощо. Сліди-

відображення є головним предметом вивчення у трасології. 

Механізм слідоутворення – це система компонентів процесу 

утворення слідів-відображень. Такий механізм може бути різним: 

слідоутворення може здійснюватися в результаті фізичних, хімічних, 

біологічних та інших процесів. Матеріально-фіксовані сліди 

виникають у результаті механічної контактної взаємодії двох 

об'єктів: один об'єкт утворює слід (той, який залишив слід) 

слідоутворюючий об'єкт, інший - сприймає змінення (на якому 

утворився слід)- слідосприймаючий. Ділянки поверхні об'єктів, 

якими вони стикаються під час утворення сліду, називаються 

контактними поверхнями, а факт взаємодії - слідовим контактом. 

Сліди завжди залишаються на слідосприймаючих об'єктах. 

Слід виникає за умови, що слідоутворюючий об'єкт є твердішим, 

ніж слідосприймаючий і діє з такою силою, яка зможе викликати його 

відбиття. Утворення слідів при взаємодії слідоутворюючого і 

слідосприймаючого об'єктів залежить від низки чинників: твердості 

об'єктів, напрямку взаємодії, розташування об'єктів, сили і характеру 

взаємодії [3]. 

У трасології сліди класифікуються за різними підставами. 

Залежно від виду слідоутворюючих об'єктів виділяють: сліди 

людини, сліди тварин, сліди предметів. 
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Стосовно конкретних слідоутворюючих об'єктів, то найчастіше 

зустрічаються сліди рук, ніг, зубів, транспортних засобів, знарядь 

злому та інструментів. Залежно від механізму утворення слідів 

розрізняють: сліди об'ємні та поверхневі; статичні й динамічні; 

локальні та периферичні. 

Об'ємні (вдавлені) сліди відображають зовнішню будову 

слідоутворюючого об'єкта в об'ємі, тобто у всіх трьох його вимірах: 

за довжиною, шириною і глибиною. Вони виникають від вдавлення 

слідоутворюючого об'єкта у податливу слідосприймаючу поверхню, 

яка при цьому деформується. Достатньо часто об'ємні сліди 

утворюються на слідосприймаючій поверхні (наприклад, ґрунті, 

деревині, пластиліні, замазці) в результаті натискання або удару 

(сліди взуття на снігу, сліди пальців рук на пластиліні та ін.). 

Об'ємний слід дає змогу уявити зовнішню будову та окремі елементи 

слідоутворюючого об'єкта. 

Поверхневі (площинні) сліди утворюються без статичної 

деформації слідосприймаючої поверхні і мають двовимірні 

параметри: довжину і ширину. Обидва об'єкти, що беруть участь у 

слідоутворенні, за твердістю приблизно однакові. До поверхневих 

слідів можуть бути віднесені, наприклад, сліди пальців рук на 

поверхні меблів, сліди босих ніг на паркетній підлозі, сліди 

протектора транспортного засобу на асфальті. 

Поверхневі сліди звичайно поділяють на два види: сліди 

нашарування і сліди відшарування. Сліди нашарування формуються 

внаслідок накладення на слідосприймаючий об'єкт речовини, яку має 

на собі слідоутворюючий об'єкт (потожирові сліди пальців рук, сліди, 

залишені забрудненою підошвою взуття, та ін.). Сліди 

відшарування формуються з речовини, частки якої відокремлюються 

від слідосприймаючого об'єкта і залишаються на слідоутворюючому 

об'єкті (наприклад, сліди пальців рук, утворені на свіжопофарбованій 

поверхні). 

Поверхневі сліди також можуть бути видимими і 

невидимими. Видимі сліди – це такі, які можна виявити шляхом 

безпосереднього зорового сприйняття, а невидимі – відшукання і 

сприйняття яких передбачає застосування спеціальних засобів або 

пристосувань. 
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Статичні сліди виникають в момент спокою (статики), який 

наступає під час механічної взаємодії слідоутворюючого і 

слідосприймаючого об'єктів, які контактують у перпендикулярному 

напрямку. У більшості випадків такі сліди зберігають зовнішні 

ознаки слідоутворюючого об'єкта, відображають його без істотних 

перекручувань, тому їх називають також відтисками (наприклад, 

відбиток пальця руки з відображенням папілярного візерунка, 

відбиток підошви взуття на ґрунті). 

Динамічні сліди виникають в результаті руху одного або обох 

об'єктів слідоутворення. Кожна точка слідоутворюючої поверхні 

залишає слід у вигляді лінії (траси). До динамічних можуть бути 

віднесені сліди розрубу, розпилу, ковзання, свердління, різання, 

тертя тощо. 

Локальні сліди виникають у межах контакту взаємодіючих 

об'єктів (наприклад, слід босої ноги в межах контакту з поверхнею 

дерев'яної підлоги). Навколо локального сліду поверхня 

слідосприймаючого об'єкта залишається незмінною. 

Периферичні сліди виникають за межами контактної взаємодії 

слідоутворюючого і слідосприймаючого об'єктів (наприклад, слід від 

забрудненого борошном (цементом, пилюкою) верху взуття, 

утворений на «периферії», навколо взуття, за межами підошви) [4]. 

Отже, сліди бувають механічного, хімічного, біологічного, 

термічного походження. У криміналістиці переважно вивчаються 

сліди механічної дії, як найбільш поширені об'єкти трасологічного 

дослідження. Існують надзвичайно великі можливості одержання 

точних даних про обставини виникнення слідів. Оскільки явища, що 

викликають утворення слідів, нескінченно різноманітні, настільки ж 

різні і наукові знання, що можуть бути притягнуті для їхнього 

вивчення в тих або інших цілях при розслідуванні. У кінцевому 

рахунку не буде перебільшенням сказати, що немає таких наук, про 

які можна було б свідомо сказати, що їхні дані, методи і механізми не 

можуть знадобитися, не будуть корисні для вивчення слідів злочину 

в широких або вузьких аспектах цього поняття.  
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КРОВ ЯК ДЖЕРЕЛО СЛІДІВ ЗАПАХУ ЛЮДИНИ 

 

Немає злочину без слідів. Вони завжди залишаються на місці 

події як результат взаємодії матеріальних об'єктів, як доказ події, що 

розігралась, відбитої в матеріальних відображеннях. Це, насамперед, 

велика група слідів людини, знарядь і засобів здійснення злочину, 

предметів злочинного зазіхання, речей і предметів, що 

супроводжують злочинця; об'єктів матеріальної обстановки місця 

події, готування і приховування злочину, нарешті, це сліди тварин, 

що потрапили в орбіту події. Усі названі сліди містять різнопланову 

інформацію і слугують засобом доведення обставин, місця, часу, 

способу здійснення злочину, винності обвинувачуваного і його 

особистісних якостей.  

Найбільш розповсюдженим джерелом запаху є людина. Запах 

людини - це генетично обумовлена властивість запахових речовин 

поту й крові суб’єкта, яка сприймається собаками-детекторами як 

його специфічна й неповторна характеристика. Однак склад  запаху 

людини може змінюватись – одні запахи можуть переважати над 

іншими. Природа і механізм утворення запаху свідчать про те, що 

майже всі матеріальні тіла несуть одорологічну (запахову) 

інформацію, власну або придбану від іншого тіла. Виходячи з 

положень одорології,  може бути визначено поняття слідів запаху як 

сукупності молекул речовини, кожна з яких має властивість у 

вільному агрегатному стані діяти на нюхові рецептори людини чи 

хребетних тварин і викликати відповідні почуття.  

В останній період широко набули дослідження пов’язані зі слідами 

крові та її запаху.  
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Кров – рідка тканина, що заповнює артерії, вени і капіляри. 

Складається з прозорої, блідо-жовтої плазми (сироватки) і зважених 

в ній формених елементів: еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, які 

несуть у собі велику, генетично обумовлену інформацію. 

Кров може залишатись на тілі та одязі вбивці, знаряддях злочину, 

різних предметах на місці подій. При статевих злочинах, що 

супроводжуються нанесенням тілесних ушкоджень, сліди крові 

нерідко залишаються на тілі та одязі злочинця та жертви. Такі сліди 

успішно використовуються у разі, якщо злочинець поранився при 

зламі перешкоди. 

Кров, очевидно, містить індивідуалізуючи організму пахучі 

речовини в найбільш чистому початковому їх вигляді. Ці речовини 

стають джерелом неповторного особистого запаху суб’єкта, його 

біологічним «паспортом». Про це свідчить характерна впевненість, з 

якою собаки-детектори об’єднують запах, зібраний з крові, з 

пахучими пробами, які взяті з різних ділянок шкіри тої ж самої 

людини. Сприйняття собаками-детекторами особистого запаху із 

слідів крові не виключалось і при змішуванні крапель крові з такою 

ж самою кількістю крові іншої людини чи тварини (в процесі 

експерименту змішували кров  людини з кров’ю великої рогатої 

худоби, свині, птахів). Накладення слідів парфумерних або 

виробничих запахів також не перешкоджало проведенню 

ідентифікації особи по пахучих слідах з її крові.  

Науковці приділяють слідам крові особливої уваги з кількох 

причин: 

- внаслідок їхньої унікальної інформативності – в слідах крові 

знаходиться повний комплекс даних ольфакторної характеристики 

людини, крім того, сліди крові порівняно легко знаходяться при 

проведенні різних слідчих(розшукових) дій; 

- через природну здатність сліди крові, що висохли, можуть 

роками утримувати в своїй структурі пахучі елементи; 

- кров являється самим чистим, звільненим від зовнішніх 

перешкод джерелом пахучих слідів суб’єкта і використовується для 

отримання повноцінних порівняльних зразків для судового 

дослідження ольфакторним методом. 

Проведені дослідження показали можливість ідентифікувати 

особу по індивідуальному запаху зразків його крові. В якості джерела 
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індивідуалізуючи речовин перевіряли можливість використання як 

плями висушеної крові, так і зволоженні зразки крові. 

Спроби виявлення зразків висушеної крові (плями на тканині, 

окремі частки) ольфакторним методом із застосуванням собак-

детекторів  при проведені експериментів закінчилось безрезультатно. 

Однак при роботі з рідкою чи зволоженою кров’ю з’явились 

ускладнення, пов’язані з гниттям зразків крові при їх герметизації в 

кімнатних умовах. Використання цілісних зразків крові як джерел 

індивідуалізуючої речовини в ольфакторних дослідженнях виявилось 

небажаним через ризик їх забруднення під час обнюхування 

собаками.  

Для вирішення завдання було обрано спосіб переведення в 

газоподібний стан летких речовин з наступною їх конденсацією на 

охолоджуваній поверхні, знайомий в фізико-хімічних дослідах як 

метод «холодного пальця». Спосіб базується на посиленні летючості 

пахучих речовин при підвищеній температурі, здатності їх 

накопичення в процесі конденсації на охолоджуваних поверхнях та 

на стійкості індивідуалізуючих людину компонентів в достатньо 

широкому діапазоні температур. 

Зростання в нашій країні злочинності, якісні зміни її структури, 

збільшення частки тяжких злочинів проти особи,  ставлять перед 

практичними органами та представниками науки задачу підвищення 

ефективності процесу розслідування кримінальних проваджень.  

Представляється, що одним з напрямків вирішення цього завдання є 

проведення комплексних досліджень в області різних наук з метою 

вдосконалення вже наявних рекомендацій та розробці більш 

продуктивних прийомів, засобів і методів розслідування злочинів. Не 

можна не відзначити, що різноманіття процесів і слідів, що 

виникають у результаті вчинення злочину,  вимагають від 

працівників практичних органів знання прийомів, методів, засобів, 

розроблених на основі різних наук. Це, в свою чергу, обумовлює 

необхідність проведення міжгалузевих досліджень, використання 

даних одних наук при здійсненні досліджень в рамках інших. 

Відмінними слідами насильницьких злочинів, які залишаються на 

місці події, тілі й одязі, на знаряддях злочину,  нерідко є об’єкти 

біологічного походження;  індивідуальний запах людини, кров,  

сперма,   потожирова речовина, слина і сеча, а також окремі тканини 



79 

і органи людини (або їх фрагменти), перераховані вище біологічні 

об’єкти, що походять  від людини.  

Джерелом запаху людини є летючі метаболіти, які генетично 

обумовлені за складом, постійно створюються організмом і 

виявляються в потожирових виділеннях і крові людини. Запах 

утримується поверхнею предметів з якими людина вступила в 

контакт, від індивідуалізує людину, відрізняється високою стійкістю 

та незмінністю. Ідентифікаційна значущість запахових слідів 

аналогічна значущості слідів рук, а перевага полягає в тому, що перші 

не контролюються людиною, тому не можуть бути знищені й не 

можуть не бути не залишені, бо запах супроводжує людину всюди. 

Виявлення індивідуалізуючого фактора в слідах крові людини стало 

новиною в становленні даного експертного напрямку. 

Сутність методу криміналістичної одорології – збір, консервація, 

і лабораторна ідентифікація запахів фахівцями за допомогою собак-

детекторів та інструментальних методів. У процесі розслідування 

тяжких злочинів ефективність взаємодії слідчих та оперативних 

підрозділів з експертною службою визначається своєчасним 

отриманням кваліфіковано вилучених біологічних слідів людини. Тому 

застосування одорології в слідчій та розшуковій діяльності органів 

внутрішніх справ відкриває широкі перспективи її розвитку.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ БІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ НА 

ПРОПУСКНИХ ПУНКТАХ В УМОВАХ АТО 

 

Жахливі події останніх років на території України, свідками та 

мимовільними учасниками яких ми стали, спричинили незворотні 

зміни у всіх сферах суспільного життя українців. Мирна держава в 

центрі Європи, яка до цього була спрямована лише на розвиток 

економіки та підвищення соціального рівня свого населення, була 

поставлена в умови необхідності захисту своїх границь, територій, 

свого суверенітету та державності в цілому. 

Відповідно, військові дії на Сході України, зростаюча 

терористична загроза на кордоні зі східними областями та всередині 

країни обумовлюють пошук нових підходів для стримування 

небезпеки та вдосконалення інструментів протидії злочинно-

терористичним проявам. 

Пошук таких підходів зумовив уряд української держави діяти 

рішуче. Зокрема, 14 квітня 2017 року були внесені зміни до 

Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, а також 

був прийнятий Наказ Першого заступника керівника 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника 

Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 

областей) від 12 червня 2015 року № 415 ог «Про затвердження 

Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних 

засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької 

та Луганської областей».  

Діяльність влади в цьому напрямку зумовлена, перш за все, 

функціонуванням пунктів пропуску між тимчасово окупованою 

територією та основною територією країни в умовах проведення 
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антитерористичної операції. Це створює умови для застосування 

передових технологій з метою вдосконалення процедури 

ідентифікації особи, що причетна до терористичної діяльності та 

інших правопорушень, а також з метою підвищення ефективності 

розшукової роботи правоохоронних органів серед контингенту, що 

перетинає лінію розмежування. 

Одним з таких інструментів, що має перспективу для 

застосування, є біометричні системи із можливостями ідентифікації 

особи. 

 Біометрія в цілому – це сукупність автоматизованих методів і 

засобів ідентифікації людини, заснованих на її фізіологічній або 

поведінковій характеристиці. Біометрична ідентифікація – засіб 

підтвердження: а) особи; б) належності паспорта його власникові – 

шляхом розпізнавання і зіставлення біометричних даних (кольору 

очей, малюнка сітківки ока, відбитків пальців, геометрії руки, рис 

обличчя тощо), що зафіксовані носіями цих даних, з особистими 

даними власника. 

Отже, біометричні системи ідентифікації охоплюють системи 

доступу за зображеннями відбитків пальців (долоні), райдужної 

оболонки ока, геометричних рис обличчя, малюнка вен руки або 

пальця, форми вуха, а також використанням ДНК, температури 

шкіри, електронного підпису та голосу. І це далеко не повний перелік, 

який має стійку тенденцію до розширення.  

Основною перевагою біометричних технологій (біометрії або 

біометрики) є можливість швидкої й простої ідентифікації або 

аутентифікації (верифікації) без спричинення якихось незручностей 

індивідуумові [5, с. 8]. Саме цей фактор є актуальним для  перетину 

пропускних пунктів в зоні АТО. Що ж нового запровадили та як 

реалізація біометричних систем ідентифікації особи впливає на 

діяльність пропускних пунктів в умовах АТО? Пропонуємо вашій 

увазі оновлену інструкцію щодо оформлення перепустки для проїзду 

в зону АТО та виїзду з неї.  

Отримання дозволу (пропуску) для здійснення в'їзду/виїзду із 

зони АТО необхідно надати паспорт і дозвіл (пропуск), виданий 

Координаційною групою. 

Для цього необхідно: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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1) заповнити заяву на електронному ресурсі, в якій зазначаються 

дані документу, що засвідчує особу та підтверджує громадянство і 

перебування на території України на законних підставах (для 

іноземців та осіб без громадянства); маршрут переміщення (населені 

пункти), мета і термін знаходження в районі проведення АТО 

(контрольованої або неконтрольованої території); 

2) при безпосередньому перетині лінії зіткнення бажано мати з 

собою роздруковану версію підтвердження отримання дозволу, а 

також потрібно пред'явити оригінал та надати копію документів, що 

засвідчують особу (тепер громадяни по досягненню 14-річного 

мають можливість перетинати лінію зіткнення при наявності 

паспортного документу (ID картка). Виїзд з неконтрольованої 

території громадян України. Виїзд осіб, які народилися в 1998 році і 

пізніше і не змогли оформити паспорт громадянина України 

(внаслідок проживання в населених пунктах, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють у 

неповному обсязі свої повноваження) здійснюється при пред'явленні 

інших документів, перелік яких передбачений Тимчасовим порядком 

контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 

(товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської 

областей 

Важливо: Документом, що засвідчує особистість, може бути 

будь-який документ, визначений статтею 5 Закону України «Про 

громадянство України» або статтею 2 Закону України «Про порядок 

виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». 

В умовах потенційної можливості зміни зовнішності та 

маскування біометричні технології ідентифікують особу та з 

достатнім ступенем вірогідності сприяють її викриттю. Крім того, 

вони ефективно доповнюють класичні підходи до ідентифікації 

особи за зовнішнім оглядом та перевіркою документів. Проте, в 

деяких випадках вони є незамінними та більш ефективними, на 

відміну від реалізації стандартних процедур контролю за 

перетинанням пунктів пропуску, зводячи до мінімуму суб'єктивні 

фактори в діяльності військових та правоохоронних контролерів. 

Статистика свідчить, що внутрішньо переміщені особи та особи, 

які проживають у зоні проведення АТО, за 2016 рік та 8 місяців 2017-

го оформили 118 тисяч закордонних біометричних паспортів 
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(зокрема за 2016 рік – 47,3 тисячі, за 8 місяців 2017 року - 70,7 тис.) і 

21,4 тисячі ІD-карток (2016 рік – 4,9 тисячі, за 8 місяців 2017-го – 16,5 

тисячі). 

Біометричні комплекси – це, за великим рахунком, є програмно-

апаратні комплекси, що оброблюють відповідний сегмент інформації 

стосовно особи. Найбільш перспективним, на нашу думку, є 

поєднання таких комплексів з інформаційно-аналітичними 

продуктами, що дозволяють проводити ефективні первинні та 

подальші розшукові заходи. Питанням удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів в 

останні роки приділена увага з боку фахівців різних відомств. Вагомі 

результати в цьому напрямку були свого часу досягнуті фахівцями 

Луганського обласного управління МВС та науковцями регіону [6]. 

Одним із прикладів є створення та реалізація автоматизованої 

інформаційної системи «АРГУС», яка обробляла масив фото  та 

відеоданих через співставлення їх із потоковим відео зображень 

людей. Завдяки повній інтеграції системи «АРГУС» з 

автоматизованими обліками інформаційних баз даних користувач 

отримував вичерпну відповідь на запит про особу, яка підлягала 

ідентифікації [7]. 

Крім основної – ідентифікаційно-розшукової функції 

застосування біометричних технологій, система здатна суттєво 

прискорити процедуру проходження людьми пропускних пунктів без 

зменшення її якості. Їх запровадження повинно сприяти утворенню 

нового рівня інтеграції в рамках єдиної інформаційної системи 

обліків у державі, перш за все між поліцією, СБУ, прикордонниками, 

банківськими установами та ін. 

Військове протистояння прямо пов’язано із загостренням 

криміногенної ситуації в країні. Перший фільтр на пропускних 

пунктах повинен стати втіленням новітніх розробок у 

криміналістичній ідентифікації особи. Запорукою цьому, на наше 

переконання, є передові біометричні технології. В умовах української 

дійсності економити на їх застосуванні є неприпустимим з огляду на 

ступінь національних загроз та суспільної небезпеки, оскільки 

вирішення цього питання носить не теоретико-прикладний, а 

практичний характер. Сьогодні найпершим і найважливішим 

завданням для кожного свідомого українця повинно бути 
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припинення військових дій на Сході країни, ключова роль, при чому, 

відводиться уряду та відповідним уповноваженим особам. 
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ДАКТИЛОСКОПІЧНИЙ ОБЛІК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ 

ЛЮДИНИ 

 

На сьогодні у державі вкрай актуальною є проблема 

вдосконалення правового забезпечення дактилоскопічної реєстрації 

громадян та функціонування дактилоскопічних обліків в 

правоохоронних органах. 

Як відомо, дактилоскопічна система реєстрації вперше у світі 

була створена та впроваджена у діяльність правоохоронних органів 

Великої Британії у 1895 році. Після усвідомлення високої 

ефективності її застосування у розслідуванні злочинів та розшуку 

злочинців дактилоскопічна система була розповсюджена в інших 

країнах. Вивчення законодавчої та правозастосовчої практики різних 

країн свідчить, що дактилоскопічні обліки у світі виконують більш 

широкі функції, ніж аналогічні обліки в Україні. Тому провідні 

науковці та практичні працівники правоохоронних органів 

неодноразово порушували ці питання і пропонували шляхи його 

вирішення. 

Вирішення цих питань потребує додаткового законодавчого 

регулювання діяльності правоохоронних органів щодо створення та 

використання у повсякденній діяльності обліків оперативно-

розшукового та профілактичного призначення, що обумовлюється 

рядом зовнішніх та внутрішніх факторів. 

До зовнішніх, зокрема, належить нагальна потреба в міжнародній 

кооперації правоохоронних органів у боротьбі із тероризмом, 

організованою злочинністю, нелегальною міграцією, відмиванням 

брудних грошей та ін. Слід також враховувати, що останніми роками 

Україна бере активну участь у міжнародних миротворчих операціях, 

та в теперішній час проходить АТО на Сході України. 
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Внутрішні фактори, які обумовлюють необхідність більш 

широкого застосування можливостей дактилоскопічних обліків, це – 

велика кількість невпізнаних трупів, зростання кількості природних 

та техногенних катастроф, забезпечення ефективності розшуку 

безвісно зниклих громадян, особливо неповнолітніх та ін. Так, лише 

у Запорізькій області за останні 15 років станом на 01.01.2017 р. 

залишаться нерозшуканими 201 громадянин, що вважається безвісно 

зниклим, з них 20 осіб неповнолітніх; не встановлені 1246 осіб, трупи 

яких були знайдені за цей же період на території області. 

У цілому по Україні ці цифри просто вражаючі. Так, кількість 

нерозшуканих людей на сьогодні становить 4218 осіб, з яких 23,9% - 

жінки, 24,4% - пенсіонери, 6,8% - неповнолітні, 5,3% - школярі, 2,6% 

- студенти. 

Все це обумовлює необхідність чіткої законодавчої 

регламентації створення та функціонування системи таких обліків, 

які б забезпечували не тільки ефективність їх використання, але й 

дотримання прав людини. Тільки за цих умов запровадження єдиної 

системи дактилоскопічної реєстрації в Україні може бути позитивно 

сприйнято як населенням, так і іншими країнами. 

Юридичні аспекти проблеми, насамперед, полягають у чіткому 

визначенні та розмежуванні підстав і порядку обов’язкової та 

добровільної дактилоскопічної реєстрації. 

Цілком виправданим буде запровадження обов’язкової 

дактилоскопічної реєстрації стосовно осіб, чия професійна діяльність 

пов’язана з підвищеним ризиком чи небезпекою для життя 

(військовослужбовці, співробітники МВС, СБУ, виконавчої служби 

та ін.). При цьому слід чітко визначити порядок отримання, 

зберігання та знищення відповідної дактилоскопічної інформації, а 

також створити необхідний механізм контролю за такою діяльністю. 

Обов’язковій дактилоскопічній реєстрації повинні підлягати 

також мігранти, особи без громадянства та особи, які шукають в 

Україні політичного притулку. При визначенні порядку їх реєстрації 

необхідно враховувати відповідні міжнародні норми. 

Добровільна дактилоскопічна реєстрація має бути запроваджена 

у всіх установах з виконання покарань, які відповідають діючому 

внутрішньому законодавству України та міжнародним нормам. 

Зокрема, можливість дактилоскопічної реєстрації слід передбачати (і 
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технічно забезпечувати) для осіб, які бажають скористатися 

послугами авіаційного транспорту, водіїв, у тому числі тих, що 

працюють на міжнародних маршрутах чи перевозять небезпечні 

вантажі, громадян, які влаштовуються на роботу за кордоном, та ін. 

Так, вже зараз зафіксовані непоодинокі звернення громадян до 

правоохоронних органів з проханням дактилоскопіювати їх або їхніх 

близьких з того чи іншого приводу, однак правових підстав для цього 

поки що не існує. Слід зауважити, що дактилоскопічна реєстрація 

ґрунтується на системі юридичних норм, які містяться в нормативних 

актах. Тому більш точним було б твердження, що правовою основою 

створення і використання алфавітно-дактилоскопічних обліків є 

Конституція України, міжнародні угоди, у яких Україна є однією зі 

сторін, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси 

України, Закони і відомчі нормативні акти. 

Але це лише перший крок на шляху до втілення у життя ідеї 

обов’язкового загального дактилоскопіювання населення України. За 

допомогою комп’ютера дактилоскопія надає сьогодні велику 

допомогу не лише при розшуку безвісно зниклих осіб та встановленні 

осіб невпізнаних трупів, але й при організації розшуку злочинців, і 

щоб підвищити результативність роботи в цьому напрямку, ми 

підтримуємо точку зору тих вчених, які відстоюють доцільність 

системи загального обов’язкового дактилоскопіювання населення 

України. 

Ефективність застосування дактилоскопічного обліку 

переконливо доведено слідчою практикою в багатьох країнах світу. 

Зазначені технології підтвердили свою доцільність і тривалий час 

успішно використовуються в США, Ізраїлі, Туреччині, Польщі, 

країнах Балтії та інших державах під час проведення розслідування 

кримінальних проваджень та оперативно-розшукових заходів. 

Отже, проблема вдосконалення правового забезпечення 

дактилоскопічної реєстрації громадян та функціонування 

дактилоскопічних обліків в правоохоронних органах нашої держави 

є вкрай актуальною та своєчасною.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТКОВОЇ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ 

 

Документи є засобами свідчення, доведення певних фактів і тому 

мають велике правове значення. Вони широко використовуються у 

повсякденній діяльності людей. Як носії інформації документи 

сприяють поліпшенню внутрішньої організації підприємств, установ, 

служать підставою для прийняття рішень тощо [1]. Під документом у 

його техніко – криміналістичному значенні розуміють матеріальний 

об’єкт дослідження, що являє собою предмет (папір, картон тощо), на 

якому мовними знаками зафіксована інформація (думки людини та 

відомості про факти), призначена для її передачі у часі та просторі. 

Важливо зазначити, що саме з тих часів, коли з’явилися перші 

документи на глиняних табличках, знаходилися люди, що 

намагалися, найчастіше з корисливими намірами, підробити їх або 

внести зміни в їх зміст. У різні часи документи підроблювали всі 

прошарки суспільства і несли за це покарання, відповідно до законів 

відповідного часу [3, c. 7].  Сьогодні в Україні щорічно реєструється 

значна кількість кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробкою документів. Знання ознак підробки і способів її виявлення 

має принципове значення, адже будь-яку зміну, внесену в документ, 

злочинець прагне зробити непомітно, замаскувати [2, c. 172].  

Відповідальність за підроблення документів передбачена ст. 358 

ККУ, а саме підроблення документів, печаток, штампів та  бланків, 

збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. 

Найпоширенішою є часткова підробка документів, що 

посвідчують особу. Така підробка не потребує складного 

поліграфічного обладнання, оскільки зміни вносять до вже існуючого 

справжнього бланка документа. 
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Доцільно докладніше розглянути поняття часткової підробки 

документа. Часткова підробка документа – це зміна первинного 

змісту документа шляхом внесення змін до його окремих реквізитів. 

Як свідчить експертна практика, часткову підробку документів 

зазвичай здійснюють шляхом: зміни змісту документа за допомогою 

технічних (механічних) засобів; зміни реквізитів за допомогою 

хімічних препаратів (травлення, змивання); заміни частин документів 

(фотокарток, сторінок, окремих реквізитів) тощо [1]. 

Розглянемо основні способи часткової підробки. Одним зі 

способів зміни первісного змісту документа є підчистка. При цьому 

штрихи, знаки або слова видаляють механічними засобами (тертям 

гумкою або за допомогою леза, скальпеля, голки тощо).  Іншим 

способом зміни первісного змісту документа є дописування, коли 

нові записи або окремі штрихи (елементи літер, цифр та інших 

позначок) вносять у вільні місця документа (поміж рядками, словами 

та знаками). Способами внесення змін за допомогою хімічних 

препаратів є: 1) травлення, коли штрихи знебарвлюються під дією 

хімічних реактивів. При цьому речовина штрихів не видаляється з 

документа, а стає невидимою. 

Серед об’єктів, що направляються на експертизу, значну 

кількість становлять документи, у яких замінюються фотокартки, 

аркуші або окремі  частини. У разі повної заміни фотокартки на її 

місце наклеюють нову, про що свідчать такі ознаки: відсутність 

відбитків печатки на фотокартці; невідповідність частин відбитків 

печатки (штампа) на фотокартці та прилягаючих до неї ділянок 

бланка за їхнім взаємним розміщенням, розміром радіусів печатки, 

змістом тексту, розміром та конфігурацією знаків; ознаки нанесення 

частин відбитка на фотознімок шляхом малювання або за допомогою 

кліше, виготовленого кустарним способом; пошкодження 

поверхневого шару паперу біля фотознімка і під фотокарткою, або 

його повна відсутність; сліди зволоження сторінки, на якій вміщено 

фотознімок; перекривання фотознімком частини відбитка печатки 

або тексту; клеюча речовина під фотокарткою та біля неї, що за 

своїми властивостями відрізняється від клею, застосовуваного при 

оформленні документів у відповідних установах. Іноді здійснюють 

часткову заміну фотознімка: робиться розріз, потім видаляють 
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частину фотокартки із зображенням особи, а на місце наклеюють 

відповідний фрагмент іншої фотокартки.  

Заміна аркушів є ще одним зі способів зміни первісного змісту 

тексту в документі. У документах, що складаються з кількох аркушів, 

найчастіше виривають подвійний аркуш і замінюють його подібним. 

Про даний вид підробки свідчать такі ознаки: зайві отвори для скоб; 

порушення нумерації сторінок; невідповідність позначень номера і 

серії документа; відмінності фізико – хімічних властивостей паперу 

сумнівних аркушів стосовно інших; розходження у формі країв 

аркушів; невідповідність характеру малюнка захисної сітки; 

невідповідність відстаней між штрихами ліновки; відмінності 

загальних і особливих ознак почерку у записах на цих аркушах; 

відмінності фізико – хімічних властивостей барвника у штрихах 

тексту. Крім того, іноді, у документі замінюють не подвійний, а 

одинарний аркуш або його частину. Можна зазначити наступні 

ознаки: лінії поділу; потовщення шару паперу в місці склеювання; 

частинки клею в місцях склеювання; відшарування країв склеєних 

частин [2, c. 182-186].  

Окремо слід розглянути часткову підробку у документах на 

пластиковій основі. Наприклад, у документах, в яких зображення 

особи, дані власника, реквізити виконано за допомогою 

ретрансферного та термотрансферного друку безпосередньо на 

пластику, покритому полімерною плівкою із голографічними 

захисними властивостями, часткову підробку виконують так: плівку 

з голографічними захисними елементами відділяють від поверхні 

пластику. Первісне  зображення видаляють шляхом підчистки, 

травлення, змивання тощо з подальшим нанесенням необхідних 

даних, після чого плівку з голографічними захисними елементами 

припресовують до поверхні пластику. При цьому плівка, що покриває 

документ, по кутах документа може відставати від його поверхні; 

наявні також сліди клею під плівкою.  

Якщо зображення були нанесені за допомогою знакодрукуючої 

техніки безпосередньо на плівку, то її відділяють від пластику, а з 

поверхні видаляють первісні дані з подальшим внесенням інших, 

після цього знову припресовують до пластику.  

У документах, виготовлених з багатошарового пластику 

(полікарбонату), в яких зображення та інформацію нанесено 
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способом лазерного гравіювання на внутрішній шар пластику, 

підробки реалізують шляхом: повної заміни аркуша на 

полікарбонатній основі; часткової підробки окремих реквізитів, а 

саме: розшарування пластику матеріалу з подальшим видаленням 

зображень шляхом підчищення, травлення, змивання, електрофорезу, 

ультразвукового очищення [1]. 

Важливо зазначити, що якісне дослідження документів можна 

успішно проводити лише за умов забезпечення експерта спеціальною 

апаратурою в галузі мікроскопічного дослідження об’єктів, а також 

приладами, що дозволяють досліджувати такі об’єкти в особливих 

режимах освітлення.  
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РОЛЬ НАУКИ КІНОЛОГІЇ У ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ТА 

ПРИСТРОЇВ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

(ОПЕРАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ) 

 

Людина живе в матеріальному середовищі, яке має таку 

властивість, як запах. Різні запахи потрапляють на органи нюху 

людини, подразнюють їх і залишають таким чином певну інформацію 

про їх джерело, характер, інтенсивність та тривалість дії на органи 

сприйняття. Деякі об’єкти мають специфічні лише їм притаманні 

запахи, за якими людина може асоціативно визначити конкретний 

предмет, речовини чи істоту, навіть не сприймаючи їх зором. 

Розвиток  криміналістичної техніки, її інструментальних методів 

виявлення та фіксації дають змогу використовувати при 

розслідуванні кримінальних  правопорушень матеріальні джерела 

інформації – речовини у твердому, рідкому та газоподібному стані. 

Газоподібні сліди запаху  за своєю інформаційною суттю тотожні 

іншим видам матеріальних слідів – твердих і рідких речовин. 

Властивість запахових слідів, технічні засоби їх виявлення і тактика 

використання в процесі доказування - нестандартні, що й вимагає їх 

спеціального розглядання, адже вони утворюють особливий клас 

слідів, споріднених класу «слід-речовина», але в той же час відмінних 

від них. Використання запахової інформації має важливе значення 

при  розшуку осіб, причетних до вчинення злочину, потерпілих та 

трупів, викраденого майна, а також  отримання доказів у 

кримінальному проваджені. 

Поняття запах має два значення: 

1) властивості матеріальних тіл живої і неживої природи; 
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2) суб’єктивне сприйняття людиною, що виникає в наслідок 

взаємодії пахучої речовини з нашими нюховими рецепторами. 

У криміналістиці термін «запах» в першому його значенні – 

матеріальне його тіло. Внаслідок взаємодії об’єктів при вчиненні 

злочину виникає запах, що виконує функцію сліду в трасологічному 

значенні. Дані матеріальні газоутворення називають слідами запаху. 

Оскільки випаровування, тобто перехід із рідкого в газоподібний, 

відбувається за будь яких умов, то процес створення запахового сліду 

неперервний. 

Властивості запахового сліду: 

- непереривність запахових слідів; 

- рухливість запахових слідів; 

- розсіювальність запахових слідів; 

- подільність запахових слідів. 

Зважаючи на властивості запахового сліду в криміналістиці 

виник новий напрямок – криміналістична одорологія. Це розділ 

науки криміналістики, що займається дослідженням фізичних і 

біологічних закономірностей механізму утворення слідів запаху і 

розробленням на цій основі методів і засобів дослідження, збирання 

і використання слідів у кримінальному судочинстві. 

Кінологія – це наука про собак, яка вивчає походження собаки, 

різновиди породи та процес породоутворення; будову, фізіологію і 

поведінку собаки; селекцію хвороби, лікування собак; підготовку 

(дресирування, експертиза та ін..); для службових цілей та при 

полюванні. Невід'ємною частиною розкриття тяжких неочевидних 

злочинів була i залишається робота кінологічної служби. 

Офіційна історія використання запахових слідів у роботі поліції 

бере свій початок з 1896 року, коли в німецькому місті Гільдесгеймі 

за ініціативою відомого криміналіста Ганса Гросса в муніципалітеті 

міста з’явилося 12 собак, навчених несенню патрульної служби. 

Історія розвитку службової кінології МВС України розпочинається з 

2 квітня 1994 року, коли наказом МВС України № 169 на правах 

відділу було створено Службу організації роботи службового 

собаківництва у правоохоронній діяльності МВС України. 

11 жовтня 2003 року було підписано наказ МВС України № 1168 

«Про створення кінологічної служби», яким передбачалося 

створення кінологічної служби як окремого підрозділу у структурі 
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блоку кримінальної міліції. На них покладено виконання , зокрема, 

організаційно-методичних, контрольно-наглядових функцій, 

регулятивну та облікову діяльність у кінологічній сфері в системі 

МВС. Кінологічна служба ОВС досить представницька. Ці підрозділи 

знаходяться в кожному обласному центрі. 

Уже чотири з половиною роки минуло з того часу, як відбулася 

цинічна окупація з наступною анексією Росією українського Криму 

та розпочалась збройна агресія Росії проти України на Донбасі.  В 

результаті якої на Сході України та іншій території  розповсюдження 

боєприпасів та вибухових пристроїв набуло загрозливого характеру і 

перетворюється на одну з найбільш гострих соціальних проблем, яка 

негативно впливає, по суті, на всі аспекти суспільного життя. 

За оцінками Міноборони, визволені території Донецької та 

Луганської областей є  багато металевих уламків боєприпасів та 

металу. Дані небезпечні ділянки, становлять близько 7 тис. кв. км (яка 

ситуація на непідконтрольних територіях, достеменно невідомо 

нікому). Так в  2014 р. було зареєстровано понад 1600 жертв вибухів 

мін та інших вибухонебезпечних залишків війни. 

Сьогодні існує загін Центру розмінування з Кам’янця-

Подільського – єдиний у Збройних Силах України військовий 

організм, де готують кінологів та службових собак для мінно-

розшукової служби (МРС) і для охорони особливо важливих об’єктів 

держави. Бойова одиниця загону – кінологічний розрахунок з людини 

і собаки. Найважливішим завданням, від якого залежить успіх, є 

формування тандему дресирувальника і тварини. За статистикою, 

лише один із десяти півтора-дворічних собак стає придатним до 

мінно-розшукової служби. 

Практика застосування службово – розшукових собак в процесі 

виявлення вибухових пристроїв та речовин широко 

використовується  в зоні проведення АТО на Сході України (Операції 

Об’єднаних сил).  Залежно від потреб та завдань у зоні АТО 

одночасно перебувають до п’яти кінологічних розрахунків. 

Звичайно, собака  є не на 100% досконалим засобом пошуку 

вибухонебезпечних предметів, як і міношукач чи робот за 100 тисяч 

доларів. Йому теж властиво помилятися. Але людина і собака 

працюють як одне ціле, доповнюючи один одного. І саме тому 

об’єднана робота собаки, кінолога і сапера є дуже   ефективною. Його 
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не можуть замінити ні роботи, ні міношукачі, ні аналізатори запаху. 

Адже добре підготовлені собаки-сапери винюхують вибухівку за 4-5 

метрів. За даний період службово-розшукові собаки кінологічної 

служби брали участь у розмінуванні понад 1750 разів, знайдено 

більше тисячі вибухових речовин та пристроїв. 

Так старший інструктор відділу підготовки кінологів старшина 

Віталій Головатюк  який  пройшов Ірак , Афганістан з ротвейлером 

Ремою брав участь  з пошуку, виявлення і розмінування і перевірці  

адмінбудівель, шкіл, лікарні, дитячих садочків і щоранку прочісували 

дорогу й узбіччя від Краматорська до аеродрому. 

У країнах НАТО кінологу дозволяється на вихідні дні брати 

вихованця додому. Це значний «плюс». Адже контакт бойового 

розрахунку, процес тренування і налагодження взаєморозуміння має 

бути безперервним, а коли собака перебуває серед людей, він стає 

більш соціально безпечним. Якщо кінолог бере собаку додому, він 

забезпечується службовим автомобільним транспортом і отримує 

певну суму додаткових коштів на утримання службового пса та 

грошову компенсацію за роботу зі своїм підопічним у вільний від 

служби час.  

Для повного розмінування Донбасу потрібен не один мільярд 

гривень і не менше 10-15 років. Таку думку в ефірі «Громадського 

радіо» висловив полковник Сергій Зубаревський, начальник групи 

координації протидії саморобним вибуховим пристроям Управління 

екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони. 

Розмінування території Донеччини і Луганщини – один із основних 

пунктів Мінських домовленостей із врегулювання конфлікту на 

Донбасі, в якому  невід’ємну допомогу надають службові собаки. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРОБЛЕМИ ЇХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Питання техніко-криміналістичного забезпечення органів 

внутрішніх справ України є завжди актуальним. Вирішення його 

пов’язане з розробкою положень щодо використання науково-

технічних засобів при проведенні слідчих(розшукових) дій та 

експертних досліджень. Розслідування злочинів неможливо уявити 

без отримання певної доказової інформації. 

Аналіз практичної діяльності експертної служби органів 

внутрішніх справ свідчить про наявність певного розриву між 

реальними можливостями науково-технічного потенціалу  та 

сучасним станом його практичного використання. Здійсненню 

практичних заходів щодо значного скорочення цього розриву 

повинні сприяти наукові дослідження. Саме наука криміналістика  

розробляє прийоми, способи та методи використання науково-

технічних засобів, а також є каналом впровадження досягнень інших 

галузей науки і техніки в кримінальне судочинство. 

На сучасному етапі компетентні структури державної влади й 

управління України приділяють значну увагу організаційно-

правовому, науково-технічному та інформаційному забезпеченню 

правоохоронної діяльності. 

У зв’язку із цим особливого значення набуває розробка програм 

реалізації науково-технічних досягнень у боротьбі зі злочинністю, 

розширення можливостей їхнього використання при розслідуванні та 

попередженні злочинів. 

Характерною особливістю науково-технічних засобів є 

підзаконний характер їх застосування. Відповідно до вимог КПК 

України  ст. 107 технічні засоби застосовуються для фіксування 
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кримінального провадження, ст. 101 висновок експерта, та ін. 

Технічні засоби – важливий науково-технічний потенціал, який 

віддзеркалює загальний рівень техніко-криміналістичного 

забезпечення слідчих(розшукових) дій і, стає своєрідним 

інтегратором практико-прикладної функції криміналістики. 

Технічна оснащеність експертних підрозділів потребує від 

кожного фахівця не тільки технічної освіченості, а також постійної 

роботи щодо вдосконалення навичок та вмінь поводження з 

технічними засобами значної складності. 

Застосування технічних засобів криміналістичних досліджень 

значно впливає на роботу правоохоронних органів у боротьбі зі 

злочинністю та іншими протиправними діяннями, і, з роками їх роль 

у цьому тільки зростає. Зростання ролі науково-технічних засобів 

обумовлено перш за все змінами, які відбуваються в суспільстві, 

криміногенній ситуації, техніці, що обумовлено: загальним 

зростанням науково-технічного прогресу; удосконаленням 

нормативно-правової бази в кримінальному судочинстві; зростанням 

тяжкості деяких видів злочинів та виникненням нових, підвищенням 

професіоналізму злочинців; удосконаленням методології проведення 

криміналістичних досліджень та ін. 

Виходячи із цього можна виділити основні напрямки перспектив 

розвитку науково-технічних засобів криміналістичних досліджень: 

1) удосконалення технічної, інструментальної і приладової бази, 

призначеної для збору і дослідження криміналістичної інформації, 

що обумовлено введенням нових технологій і застосуванням нових 

матеріалів у промисловості на основі досягнень фундаментальної і 

прикладної науки (наприклад: поступовий перехід від аналогової 

фотографії і кінозйомки до цифрових технологій); 

2) розвиток методологічної бази проведення судових експертиз і 

досліджень – удосконалення існуючих і розробка нових методів і 

методик досліджень. Критеріями оцінки існуючих і знову 

виникаючих методів криміналістичних наукових досліджень є: 

а) ефективність методу; 

б) простота й надійність методу; 

г) допустимість методу; 

д) економічність методу; 

е) науковість методу, неприпустимо застосовувати методи, що не 
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мають наукової основи. 

Розробка нових методів криміналістики ведеться по трьох 

основних напрямках. 

Перший напрямок – розробка нових методів на базі існуючих 

методів чи криміналістичних методів інших наук, творчо 

використовуваних криміналістами. В одному випадку існуючі 

криміналістичні методи удосконалюються й модифікуються до 

такого ступеня, що виникають нові методи досліджень. Ця 

модифікація, що йде до утворення нових методів, може стати 

можливою при застосовуванні нових технічних засобів дослідження, 

як це було, наприклад, при впровадженні в практику нових засобів 

одержання копій з об’єктів, що володіють слабовираженним 

рельєфом. Застосування полімер-матеріалів у корені змінило 

методику одержання зліпків, що дозволило одержувати зліпки таких 

поверхонь, що при колишніх засобах копіювання були недоступні, 

наприклад, зліпки каналу ствола зброї, і тим самим істотно вплинуло 

як на методику наукових досліджень в області судової балістики, так 

і на методи підготовки матеріалів для порівняння при проведенні 

балістичної експертизи. 

Другий напрямок розробки методів криміналістики засновано на 

аналізі самого процесу дослідження, який привів до рішення 

конкретної задачі. У практиці наукових досліджень можуть 

виникнути такі ситуації, при яких досягненню позитивного 

результату роботи, у силу різних причин могли сприяти випадкові 

фактори, вплив яких іноді невідомо досліднику. Вивчення цих 

випадкових факторів, їх опрацювання надає можливість 

удосконалити деякі методики чи винайти нові. 

Третій напрямок розробки нових методів криміналістики 

пов’язаний із виникненням нових видів досліджень: комп’ютерно-

технічних, інтелектуальної власності, мистецькознавчих та ін. 

3) покращення якості проведення криміналістичних досліджень 

шляхом підвищення якісних і кількісних показників, чутливості 

методів та об’єктивізації досліджень; 

4) опанування новими видами криміналістичних досліджень і 

судових експертиз. Так в останні роки з’явилися нові види злочинів: 

у сфері високих технологій (комп’ютерні), порушення прав 

інтелектуальної власності, порушення норм суспільної моралі і 
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нравственності шляхом розповсюдження порнографічної продукції 

та ін.; 

5) автоматизація і комп'ютеризація діяльності правоохоронних 

органів. Перш за все – це створення спеціальних програм, 

направлених на вдосконалення якості проведення криміналістичних 

досліджень; створення програмно-апаратних комплексів (ПАК), які 

поєднують прилади з комп’ютерними програмами; автоматизація 

ведення криміналістичних обліків. 

Однією із проблем автоматизації є створення єдиної мережі, що 

надасть можливості оперативно обробляти і передавати 

криміналістичну інформацію користуватися базами даних 

криміналістичних обліків. Наприклад, для перевірки куль і гільз, 

вилучених із нерозкритих місць скоєння злочинів за центральною 

кулегільзотекою (ЦКГТ), яка ведеться в ДНДЕКЦ, необхідно 

нарочним або спеціальною поштою направити їх з областей де вони 

вчинені до м. Києва. Це знижує рівень оперативності проведення 

перевірок і отримання важливої для розслідування злочину 

інформації. 

На сьогодні в експертній службі працюють над створенням 

сучасної моделі підготовки експертних кадрів на основі державних 

стандартів професій «судовий експерт», «спеціаліст-криміналіст», 

«спеціаліст-вибухотехнік», затверджених у 2007 році, яка б 

відповідала міжнародним стандартам, зокрема, в 2013 році  створено 

навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-

криміналістичних підрозділів НАВС, що дає змогу сконцентрувати 

науково-викладацький склад, науково-практичну базу, тісно 

поєднати наукові основи з досвідом експертної практики, розвивати 

кращі традиції щодо підготовки експертів. 

Нині експертна служба працює над новими перспективами, 

вирішує нові нагальні завдання що мають за мету продовження 

вдосконалення експертного забезпечення розслідування і розкриття 

злочинів, підвищення його ефективності. Це, перш за все: 

- розгортання повнопрофільних криміналістичних 

лабораторій із відповідним матеріально-технічним забезпеченням, їх 

акредитація на рівні міжнародних стандартів; 

- збільшення наукоємності експертиз і досліджень; 

- розвиток, поетапна автоматизація та підключення системи 
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криміналістичного обліку експертної служби до інтегрованої 

інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ; 

- ужиття заходів щодо розвитку перспективних напрямків 

експертних досліджень, зокрема, молекулярно-генетичної 

ідентифікації особи (ДНК-аналіз), нормативно-правового 

врегулювання функціонування банку даних результатів ДНК-аналізу 

та забезпечення розвитку ДНК-технологій, зокрема, шляхом 

ініціювання розроблення відповідної концепції; 

- удосконалення науково-методичного і прикладного 

забезпечення судово-експертної діяльності шляхом розроблення, 

апробації та впровадження нових та вдосконалення існуючих методик 

проведення експертних досліджень, вивчення та використання 

міжнародного досвіду; 

- проведення на міжнародному рівні навчання та стажування 

персоналу, опанування новітніх методик і технологій судової 

експертизи на базі застосування сучасних інструментальних методів, 

перевірки існуючих методик на відповідність світовим стандартам; 

- поглиблення інтеграції експертної служби до системи 

криміналістичних установ Європи (ЄМКНУ); 

- зміцнення кадрового потенціалу експертної служби шляхом 

залучення до експертної роботи молодих працівників із відповідною 

базовою освітою, поглиблення спеціалізації фахівців, підвищення їх 

кваліфікації. 
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ГРАФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПИСУ 

 

Ідея про взаємозв'язок між характером людини, його 

особистісними особливостями і почерком не нова. Прийнято 

вважати, що перші спостереження з цього приводу належать 

мудрецям Південної Індії, Китаю і звідти прийшли в Грецію, 

приблизно 4 тисячі років тому. Думки про залежність почерку від 

характеру висловлювалися ще такими відомими вченими і 

філософами давнини, як Нерон, Конфуцій, Аристотель, Діонісій 

Галікарнаський. У XVII ст., а точніше у 1624 р, Камілло Бальді 

(Бальдо) з міста Болонья видав книгу «Роздуми про спосіб вивчення 

якостей і звичок того, хто писав, по його письму». 

Через двісті років після виходу в світ цієї книги дослідженнями 

К.Бальді зацікавилися і продовжили інші дослідники. Наприклад, 

абат  Фландрен, а також його учень – абат Мішон, який у своїй книзі 

«Система графології» (1872 р) вперше застосував термін 

«графологія».  

Наприкінці XIX ст. француз Жюль Крепьє-Жамен у своїй книзі 

«Societe Francais de Graphologie» вперше дає науковий виклад 

закономірностей, відповідно до яких необхідно проводити 

дослідження ознак почерку. Далі графологія почала поширюватися 

всією Європою. В Англії і США багато відомих письменників, поетів 

і політиків присвятили чимало часу, вивчаючи проблему зв'язку між 

почерком і характером людини, серед яких письменники В. Шекспір, 

Е. По, О. де Бальзак, Жорж Санд, прем'єр-міністр Великобританії 

Бенджамін Дізраелі.  

У сучасних умовах сферами застосування графології є: 
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- рекрутинг – аналіз почерку допомагає компаніям витрачати 

менше часу на з'ясування компетенції кандидатів; 

- профорієнтація – навички та інтереси особи визначають 

професійну спрямованість; 

- переговори – графологія може передбачити, як людина буде 

реагувати на переговорах; 

- психологічна сумісність – оцінюється взаємозв'язок 

властивостей особистості в команді і партнерство;  

- безпека – графологія може прогнозувати потенційну 

нечесність  і та ін. 

У наш комп'ютерний вік люди пишуть ручкою все менше і 

меньше, але підписи в документах виконують, як і раніше. 

Підпис – це особливо чітко вироблений умовно-рефлекторний 

рух, який залишається без змін навіть при деяких органічних 

ураженнях головного мозку, в результаті яких страждає весь почерк. 

Підпис - це своєрідне віддзеркалення згустку всього того, що є в 

людині, виражає всю сутність. Автограф кожної людини своєрідний 

і унікальний. Визначна риса - це розмір підпису, а також те, наскільки 

широко людина підписується, чи підпис займає весь порожній 

простір, або ж він є маленьким. 

Як правило, у людини є кілька варіантів підпису - основний, який 

використовується для особливо важливих документів (наприклад, 

для ділових контрактів), і другорядний. Найбільший інтерес для 

графологічного аналізу являє перший варіант підпису [3]. 

Що ж береться до уваги графологом? 

1. Розмір підпису: 

а) великий – глобальне системне мислення; 

б) компактний – конкретне мислення. 

2. Довжина підпису: 

а) довга – здатність глибоко вникати в сутність проблем; 

посидючість, зайва прискіпливість і занудство; 

б) коротка – здатність швидко схоплювати сутність подій, але 

нездатність до монотонної роботи. 

3. Тип підпису: 

а) округлий – м'якість, доброта, врівноваженість; 

б) незграбний – нетерпимість, дратівливість, різкість, 

незалежність, честолюбство, впертість. 
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4. Відстань між буквами: 

а) значна – щедрість, марнотратство; 

б) «щільний» підпис – економність, скупість (особливо, якщо 

букви дрібні). 

5. Присутність у підписі різних елементів: 

а) коло – зацикленість на проблемах та ідеях; 

б) петельки – обережність, впертість; 

в) малюнки – творче мислення; 

г) комбінування елементів – прагнення оптимізувати свою 

діяльність. 

6. Нахил підпису: 

а) вліво – примхливість, яскраво виражений індивідуалізм; 

б) вправо – збалансованість характеру, здатність до розуміння; 

в) прямий нахил – стриманість, прямолінійність, розум; 

г) різнотипний нахил – скритність, нещирість; 

д) «лежачі» букви – наявність серйозних психологічних проблем. 

7. Напрямок завершального штриха: 

а) вгору – оптимізм; 

б) вниз – схильність до песимізму; 

в) прямо – збалансований характер; 

8. Довжина «хвоста» підпису: чим довший «хвіст», тим більше 

людина нетерпима до чужої думки.  

9. Підкреслення підпису: 

а) знизу – самолюбство, уразливість, залежність від думки 

оточуючих; 

б) зверху – гордість, марнославство; 

в) перекреслений підпис – самокритичність, невдоволення 

собою, сумніви. 

10. Ознаки симетрії: 

а) симетричний – надійність; 

б) асиметричний – нестійкий характер, перепади настрою. 

в) стрибкоподібний – емоційність, неврівноваженість 

11. Складність і простота: 

а) простий – людина живе за принципом «немає проблем»; 

б) «навантажений» – часто схильний «робити з мухи слона»; 

в) оригінальний – великий творчий потенціал. 

12. Чіткість 
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Чим більш зрозумілий підпис, тим більше відкрита особа. 

13. Натиск: 

а) надмірний – агресивність; 

б) слабкий – скритність; 

в) сильний – впевненість [1]. 

Таким чином, аналізуючи підпис людини, можна отримати 

досить широкий спектр інформації про особистість. Втім, необхідно 

відзначити, що аналіз підпису дає меньшу інформацію про особу в 

порівнянні з тією, яку можна отримати, проводячи дослідження 

почерку в цілому. 
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ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ 

 

Постановка проблеми: Людина у своєму житті постійно 

взаємодіє зі світом, з предметами або реаліями, які або сприятливі для 

неї , або ж ні. Починають виникати питання: Що означає бути, 

існувати? Що таке справжнє буття? Що таке дух, матерія? Як можна 

подолати безглуздість навколишнього світу? Пошуки буття-це 

пошуки коренів, за допомогою яких людина зможе знайти відповіді 

на питання, які її хвилюють та відчути себе необхідною частиною 

буття, не менш необхідною і суттєвою ніж навколишній світ. Тому у  

сучасній філософії проблема буття, як і раніше залишається самою 

фундаментальною проблемою, вирішення якої дасть відповіді на 

багато питань. 

Виклад основного матеріалу: Проблема буття належить до так 

званих «вічних питань» філософії, оскільки вона стосується 

найістотніших критеріїв людського життя, а отже, й світогляду 

людини. Вчення про буття дістало назву «онтологія».   

Онтологія (грец. оntos-єство, logos-наука, вчення)- філософське 

вчення, яке досліджує сутність буття світу, глибинну 

основу(субстанцію) всього сущого-постійні (атрибути) і змінні 

(модуси) властивості світу речей: матерія, рух, розвиток, простір, час, 

взаємодії, структури тощо. Теорія буття прагне пізнати сутнісь того, 

що існує, з’ясувати внутрішні  істотні властивості предметів.  

Філософія використала термін «бути», «буття» для визначення не 

просто існування, а того, що гарантує існування. 
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Існують різні рівні буття: 

а) матеріально-предметна реальність; 

б) об’єктивно-ідеальна реальність; 

в) буття людини. 

Буття не зводиться лише до матеріальних утворень, а вбирає в 

себе світ людського духу і все інші духовні явища, котрі за своєю 

суттю є ідеальними. Також слід зазначити, що буття завжди має 

певну структуру. Таким чином можна виокремити такі відносно 

самостіні форми буття: 

1. Буття природи:  

а) буття недоторканої природи; 

б) буття рукотворної природи. 

2. Буття людини: 

а) буття людини у світі речей; 

б) специфічне людське буття. 

3. Буття духовного: 

а) індивідуальне духовне буття; 

б) об’єктивне духовне буття. 

4. Буття соціального: 

а) буття окремої людини у суспільстві; 

б) суспільне буття. 

Висновок: Отже, філософія буття – це спосіб унікального, 

неповторного існування.  Вивчення філософської проблеми буття 

дасть змогу знайти все те, що дасть  можливість людині краще 

зрозуміти саму себе й можливість створити для себе все максимально 

ідеальне, а також показати те, що буття позначає реальність, існуючу 

об’єктивно, незалежно від свідомості, волі та емоцій.   
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ВЛАДА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Будь-яка система має системоутворюючий компонент. Для 

політичної системи ним є політична влада. Вона інтегрує всі 

елементи системи, навколо неї точиться політична боротьба, вона – 

джерело соціального управління, яке, в свою чергу, є засобом 

здійснення влади. Отже, влада є необхідним регулятором 

життєдіяльності суспільства, його розвитку та єдності. 

Галузь політичної науки, яка досліджує владу, називається 

кратологією, а вчені, які аналізують її – крато-логами. Політологи по-

різному тлумачать поняття «влада». Найприйнятнішим є визначення 

її як здатності, права і можливості розпоряджатися ким-небудь або 

чим-небудь, вирішальне впливати на долі, поведінку та діяльність 

людей за допомогою авторитету, волі, примусу, сили тощо. 

Політична влада – здатність і можливість здійснювати 

визначальний вплив на діяльність, поведінку людей та їх об´єднань 

за допомогою волі, авторитету, права, насильства; організаційно-

управлінський та регулятивно-контрольний механізм здійснення 

політики. 

Більшість вчених вважає, що джерелом влади є політичне 

панування, яке постає як панування інтересу, має багато форм, 

основною з яких влада. У політичній практиці інколи помилково 

тлумачать навпаки, що влада – джерело панування. Автори таких 

тлумачень не враховують, що для завоювання влади необхідно 

спершу стати реальною політичною панівною силою і завоювати 

владу, а далі – закріпити своє панування. 

Поняття «політична влада» ширше від поняття «державна 

влада». По-перше, політична влада виникла раніше від державної, ще 
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в додержавну добу. По-друге, не кожна політична влада є владою 

державною (наприклад, влада партій, рухів, громадських 

організацій), хоча будь-яка державна влада – завжди політична. По-

третє, державна влада специфічна: тільки вона володіє монополією 

на примус, правом видавати закони тощо. Проте, окрім примусу, вона 

послуговується іншими засобами впливу: переконанням, 

ідеологічними, економічними чинниками тощо. 

Державна влада – вища форма політичної влади, що спирається 

на спеціальний управлінсько-владний апарат і володіє монопольним 

правом на видання законів, інших розпоряджень і актів, обов´язкових 

для всього населення. 

Державна влада функціонує за політико-mepumopiальним 

принципом. Це означає, що вона не визнає ніяких родових 

відмінностей, а закріплює населення за певною географічною 

територією і перетворює його у своїх підданих (монархія) або у своїх 

громадян (республіка). Державна влада – суверенна, тобто верховна, 

самостійна, повна і неподільна в межах державних кордонів та 

незалежна і рівноправна в зовнішніх зносинах. 

Загалом проблема теоретичного аналізу політичної влади 

полягає у з´ясуванні трьох питань: сутність влади (кому вона 

служить?); зміст влади (у чиїх руках перебуває?); форма влади (як 

вона організована, якими є апарат і методи її здійснення). 

Суб´єкт політичної влади. Ним є джерело активної предметно-

практичної політичної діяльності, спрямованої на об´єкт. Існує 

думка, що поняття «суб´єкт влади» і «носій влади» нетотожні. 

Суб´єкт влади – це соціальні групи, насамперед панівні класи, 

політичні еліти, окремі лідери; носії влади – державні та інші 

політичні організації, органи і установи, утворені для реалізації 

інтересів політичне домінуючих соціальних груп. Такий поділ є 

відносним. Побутує й інша класифікація владних суб´єктів. Згідно з 

нею суб´єкти влади умовно поділяють на первинні й вторинні: 

Первинним суб´єктом за республіканського, демократичного 

правління є народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в 

державі. Він здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та місцевого самоврядування. Поняття народ неоднорідне: 

основними суб´єктами влади є великі групи населення, об´єднані 

спільністю корінних інтересів і цілей; неосновними – невеликі 
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етнічні групи, релігійні громади тощо.   Вторинні суб´єкти носіїв 

влади – малі групи, представницькі колективи, партії, асоційовані 

групи, групи партикулярних (приватних, неофіційних) інтересів 

тощо. Суверенним суб´єктом політичної влади є громадянин 

держави, наділений конституційними правами та обов´язками. 

Суттєву роль у владних відносинах відіграють політичні лідери. 

Наслідки їхньої політики, як відомо, різні: прогресивні й регресивні, 

плідні та безплідні, благополучні й трагічні. І, нарешті, сукупним 

(колективним) носієм політичної влади є сама політична система 

суспільства як спосіб організації і розвитку соціальних спільнот і їх 

стосунків. 

Об´єкт політичної влади. Це явища і процеси політичної сфери, 

на які спрямована дія суб´єктів політики. До розуміння об´єкта влади 

треба підходити діалектичне, оскільки певні суб´єкти і об´єкти влади 

можуть мінятись місцями залежно від обставин і ролі. Скажімо, 

класи, соціальні групи, етнічні спільноти, окремі громадяни, 

громадсько-політичні організації є суб´єктами або носіями 

політичної влади, водночас вони і стосунки між ними є об´єктами 

владного впливу. До об´єктів політичної влади відносять також усі 

сфери суспільного життя – економічну, духовну, соціальну, науково-

технічну тощо, суспільство загалом.  
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ДЕМОКРАТІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

 

Один із найважливіших критеріїв зрілості суспільства – ступінь 

його демократичності (рівень демократії). У його демократизації 

суб'єкти політичного процесу вбачають мету, умову, ефективний 

засіб оновлення суспільного життя, радикальну трансформацію 

політичної системи, гарантію незворотності цього процесу. 

Адже в соціальному розвитку демократія є найефективнішим 

способом реалізації суперечностей, вдосконалення й гармонізації 

суспільства. Демократія та її роль у політичному процесі 

Проблема демократії та її ролі в суспільно-політичному житті є 

однією з центральних у політології, яка ще з античних часів 

розглядала демократію як органічну ознаку цивілізованості 

суспільства 

В сучасному світі все ще змішують поняття демократії 

(народовладдя) з конкретним проявом її (формою державної влади), 

яка є зручною для підтримання народовладдя (демократії) в 

сучасному світі з ринковою економікою, зокрема в США і країнах 

Західної Європи. Тоді кажуть, що демократія, це обов'язково: 

виборність органів влади, поділ державної влади на три гілки 

законодавчу, виконавчу та судову, підпорядкування меншості 

більшості, захист прав меншості, наявність політичних прав і свобод. 

Одним з основних принципів демократії є принцип більшості. 

Принцип більшості складає суть доктрини народного суверенітету, 

відповідно до якого народ проголошується джерелом верховної 

влади у демократичному суспільстві. При оцінці демократії та її 

важливого принципу – суверенітету народу- вона класифікується як 

загальна та соціально обмежена. До початку ХХ ст. ні одна з 
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існуючих демократій не надавала всьому дорослому населенню 

рівних політичних прав. Це були класові (для власників) або 

патріархальні (для чоловіків) демократії. 

Принцип більшості здійснюється за допомоги прямої та 

представницької демократії. До форм прямої (плебісцитарної) 

демократії відносяться: проведення виборів на основі загального 

виборчого права, референдуми, всенародні обговорення питань 

державного життя. Члени суспільства безпосередньо беруть участь у 

розробці політичних рішень, прийнятті законів або знаходженні 

консенсусу між протилежними інтересами членів свого 

співтовариства. Ця форма демократії дає можливість розвивати 

політичну активність громадян, забезпечувати легітимність влади, 

здійснювати ефективний контроль за діяльністю інститутів держави. 

Представницька (репрезентативна) демократія – це, коли члени 

співтовариства залишаються джерелом влади і мають право 

ухвалювати рішення, але реалізують це право через обраних ними 

представників, які повинні відстоювати їхні інтереси. При такому 

управлінні демократія розуміється як компетентне й відповідальне 

перед народом представницьке управління. Носіями представницької 

демократії є парламенти, інші законодавчі органи влади як в центрі, 

так і на місцях, а також виборні представники виконавчої і судової 

влади. Достатньо влучно сказав про суть представницької демократії 

німецький політолог Ральф Дарендорф. Він вважає, що демократія – 

це не правління народу, якого просто не буває. Демократія – це уряд, 

обраний народом, а якщо необхідно, то й народом скасований; крім 

того, демократія – це уряд зі своїм особистим курсом [1, c. 156-158]. 

Демократія передбачає вільну діяльність всіх політичних партій, 

суспільно-політичних об`єднань, організацій, рухів, які діють в 

рамках закону. Для демократичної форми правління характерна 

багатопартійність. 

Важливий атрибут демократії – принцип поділу влади у системі 

державної влади. Згідно цьому принципу законодавча, виконавча і 

судова влади відокремлені і досить незалежні одна від одної. Проте, 

вони постійно взаємодіють між собою, врівноважують одна одну. 

Обов`язковою умовою демократії є гласність про всі дії 

державних органів, політичних партій, суспільних організацій. 
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Незалежний статус засобів масової інформації – це теж атрибут 

демократичного суспільства. 

Історична генеза демократії довга і суперечлива. Народжена в 

Античній Греції, ідея демократії не знайшла там палких 

прихильників серед філософів. Концепції найяскравіших 

представників того часу Платона і Аристотеля базувались на 

протиставленні “правильних” та “викривлених” форм державного 

устрою і влади. Демократію вони відносили до “викривленої” форми. 

В наступні століття також панувало скептичне ставлення до 

демократії. Після Французької буржуазної революції стало 

зрозумілим, що саме демократія є засобом більш розумної політичної 

та соціальної організації суспільства, держави, влади. В ХІХ ст. у 

демократії були свої злети та падіння, але, в цілому, до неї було 

негативне ставлення. Після виходу в світ книги Алексиса Токвіля 

(1805-1859) “Демократія в Америці” почало формуватися позитивне 

ставлення до демократії. На початку ХХ ст. практично не 

залишається політичних доктрин, включаючи і більшовизм, і 

фашизм, які в основу своїх ідеологічних конструкцій не закладали б 

побудову демократії різного роду. Після революції 1917 р. в Росії 

диктатура пролетаріату була проголошена як вищий тип 

пролетарської демократії.  
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ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ І ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ЇЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Політика здійснюється не лише в інституціолізованих формах – 

через державу, політичні партії, громадські організації, айв 

персоналізованих – рядовими громадянами, політичними лідерами, 

політичною елітою. За всієї багатоманітності проявів політичного 

життя в кінцевому підсумку воно є діями конкретних осіб. Тому 

аналіз політики на рівні суспільства та його структурних елементів – 

соціальних спільностей, політичних інститутів – має бути 

доповнений аналізом на рівні особи, її політичної поведінки. При 

цьому мова має йти про роль у політиці не лише видатних осіб – 

політичних лідерів, державних діячів тощо, а й рядових громадян, 

нічим особливо не видатних особистостей. 

У демократичному суспільстві політика здійснюється людьми 

для людей. Тому активна участь особи в політичному житті, роль 

людини як суб´єкта політики має вагоме значення. 

Політична діяльність індивідів може здійснюватися як політична 

участь (участь громадян у політичному житті суспільства) і як 

політичне функціонування. 

Політичне функціонування – забезпечення участі політичних 

інституцій (державних установ, політичних партій, громадських 

організацій) в управлінні спільними справами. 

Сукупно вони означають професійну політичну діяльність, 

апаратну роботу, керівництво громадським утворенням. 

Американський соціолог X. Макклоскі, наприклад, визначає 

політичну участь як «добровільну діяльність, завдяки якій члени 

суспільства беруть участь у виборі правителів і, прямо чи 

опосередковано, у формуванні державної політики». Завдяки 
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політичній участі, по-перше, створюються умови для як 

найповнішого розкриття потенціалу особи, що є необхідною 

передумовою ефективного вирішення суспільних завдань. По-друге, 

політична участь сприяє встановленню тісного взаємозв´язку 

політичних інституцій із громадянським суспільством, контролю за 

діяльністю політико-управлінських структур з боку народу. 

Становлення особистості як громадянина, формування її 

політичної свідомості і політичної поведінки, політичної культури 

відбувається в результаті політичної соціалізації. Говорячи про 

політичну соціалізацію, маємо на увазі процес, за допомогою якого 

людина прилучається до певних політичних норм і цінностей, 

включає їх у свій внутрішній світ, формує політичну свідомість і 

культуру, об’єктивно та суб’єктивно готується до політичної 

практики (діяльності) і здійснює її протягом усього свого життєвого 

циклу. 

Розмежування основних форм участі особи в політичному 

процесі, різні варіанти її типології мають вагоме значення для 

конкретного аналізу особливостей практики політичної соціалізації в 

певній країні (зокрема нашій), розуміння актуалізації внутрішньо-

особистісного рівня процесу входження людини в політику. 

Активне залучення особи до політичного процесу потребує 

певних передумов: матеріальних, соціально-культурних та політико-

правових. Крім того, політичну участь особи, форму цієї участі 

зумовлюють політична система, соціальне середовище, політичні й 

неполітичні чинники процесу політичної соціалізації, про що вже 

йшлося. Однак обмежуватися цим не можна. Якщо виходити з того, 

що людина – істота біосоціальна і що відповідно в структурі 

особистості вирізняють соціальний і природний компоненти, то слід 

зазначити, що на діяльність конкретної особи в політиці, на її 

політичну поведінку загалом впливають світогляд, політична 

свідомість і політична культура особи, її власні цілі, цінності, 

стереотипи, настанови, мотиви, інтереси й потреби. 

Слід пам'ятати, що психологічні та біологічні елементи 

(мислення, темперамент, воля, пам'ять, стан фізичного та психічного 

здоров'я, стать, вік тощо) також здійснюють вплив на політичну 

поведінку людини. 

Нині простежується тенденція, пов'язана зі зростанням 
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політичної іммобільності, індиферентності людей, станом 

політичного відчуження, або аномії. 

Політичне відчуження – процес, який характеризується 

сприйняттям політики, держави, влади як сторонніх, чужих сил, які, 

панують над людиною, пригнічують її. 

Відчуження людини від політики зводить останню в ранг ворожої 

сили. Політичне відчуження виявляється в безсиллі індивіда 

впливати на перебіг політичних подій, відчутті ізоляції, у сприйманні 

індивідом соціальних і політичних інститутів, встановлених ними 

норм, як ворожих інтересам людини. 

Відчуження може бути наслідком впливу об'єктивних умов 

політичного життя, політичної системи, політичного режиму. Воно 

пов'язане зі структурними відносинами панування й підкорення, 

присвоєння та експлуатації, влади й контролю в суспільстві. 

Політичне відчуження зумовлене й такими причинами, як втрата 

соціальних ідеалів, зневіра в будь-яких владних структурах, 

психологічна втома від нескінченного потоку політичної демагогії, 

непродуманих рішень та відверто цинічної брехні. Сучасну політичну 

апатію можна розглядати і під кутом зору прагнення людини до 

самовідгородження від політики. Одним із чинників такого ставлення 

є обмеження, що їх влада накладає на свободу слова й вираження 

особистих поглядів. Існують й інші причини. На індивіда може 

впливати слабка політична активність інших членів суспільства. Він 

може належати до групи, де політична апатія є позитивною моделлю 

поведінки. Суттєво позначається на політичній поведінці й 

усвідомлення політичної ефективності. 

Отже, кожна людина повинна приймати активну участь в 

політичній діяльності. Тобто у суспільстві що має демократію 

політика здійснюється людьми для людей. І представники влади 

повинні турбуватись не про свої інтереси, а про інтереси свого народу. 
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УКРАЇНА НА ТЛІ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Останнє десятиріччя XX ст. увійшло в історію суттєвими 

геополітичними змінами. Серед передумов глобальних зрушень на 

континенті – подолання військово-політичного протиборства Схід –

Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади 

цінностей західної демократії. Внаслідок цих подій світ із 

двополюсного, чітко розмежованого, поступово (хоч і не без певних 

проблем) набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного. 

Зростають взаємовпливи держав і народів. Тісно пов'язані між собою 

процеси подолання розколу Європи загалом (у тому числі 

Німеччини), ослаблення полюса сили, який уособлювала Москва, 

самовизначення народів східноєвропейських держав і національно-

державного волевиявлення народів колишнього Радянського Союзу. 

На Сході припинили існування воєнно-політичний блок країн 

Варшавського Договору, Рада Економічної Взаємодопомоги та СРСР 

як світова наддержава. Поява на політичній карті світу незалежної 

України започаткувала глобальні трансформації не лише в цьому 

регіоні. Досягнення суверенного статусу Українською державою, за 

визначенням американського політолога 3. Бжезинського, є однією з 

найпомітніших геополітичних подій XX ст. Виваженість зовнішньої 

політики України, її миролюбні засади, мирний характер перетворень 

у суспільстві – гарантії безпеки на континенті. Усе це сприяє 

становленню дієвих відносин України з європейською спільнотою. 

Відбуваються одночасні різновекторні, суттєві й далекосяжні за 

наслідками, події. До глобальних трансформацій слід віднести не 

лише появу в світовому співтоваристві нових політичних одиниць, у 

тому числі України, а й руйнацію тривалого 0російського 

домінування на контрольованому нею просторі. Аналітики західного 
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світу практично одностайні щодо визначення ролі України як 

«детонатора» в зруйнуванні такої сили, якою був СРСР. Україна після 

тривалого перебування у складі Російської імперії, а потім СРСР, 

почала активно реалізовувати свій шанс безпосередньо прилучитися 

до міжнародного співтовариства як його повноправний суб'єкт. 

Підписанням нею на початку 1992 р. Гельсінського Підсумкового 

акта було увінчано самовизначення й визнання державності 

українського народу іншими країнами, що стало початком діяльності 

України в європейських структурах як рівноправного партнера. 

Глобальні трансформації спричиняють відповідні зміни у свідомості, 

світосприйнятті, політичній позиції та суспільній поведінці десятків 

і сотень мільйонів людей континенту. Еволюція поглядів, моральних 

орієнтирів і спонукальних мотивів передусім пов'язана з демонтажем 

конфронтаційних підходів і рецидивів старого політичного 

мислення. Останнє десятиріччя XX ст. було покликане визначити 

розвиток Європейського континенту. За всієї невизначеності 

майбутнього стало очевидним, що Європа і світ перебувають на 

перехідному етапі розвитку нових відносин. Після стрімкого краху 

соціалізму східноєвропейські країни докорінно змінили систему 

зовнішньополітичних пріоритетів. Якщо до середини 1990 р. вони 

виявляли певну стриманість щодо відносин із Заходом, то надалі 

намітилося суттєве потепління у відносинах з ЄС, НАТО. Відтоді 

припинилися зовнішньополітичні взаємні консультації 

східноєвропейських країн; уряди Польщі, Угорщини, Чехії, 

Словаччини, Румунії дистанціювалися від Москви. Суттєвими в цей 

час стають і геополітичні інтереси новоутворених держав і країн 

Центральної та Східної Європи, що самовизначилися в соціально-

політичному розвитку. В останнє десятиліття відчутнішим став 

вплив на геополітичне становище Європи об'єднаної Німеччини. 

Змінюючи систему ціннісних орієнтацій, центрально- і 

східноєвропейські країни почали розглядати Західну Європу, 

зокрема об'єднану Німеччину, як партнера та важливий чинник 

міжнародної політики. Особливо впливовим є голос ФРН у ЄС щодо 

східноєвропейських держав. Нині політичні еліти демократичних 

держав Заходу, а також молодої демократії та країн пострадянського 

простору ведуть пошук ефективних зовнішньополітичних програм, 

воєнно-стратегічної рівноваги, які б відкрили нові можливості для 
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реалізації національних інтересів і завдань національної безпеки. 

Європейські країни, а з ними й Україна, на початку 90-х років XX ст. 

повернулися до природного стану, коли у формуванні міжнародних 

відносин суттєвими стали геополітичні чинники – територія, 

матеріальні ресурси, національна структура та релігійні особливості. 

Для України, яка впродовж своєї історії перебувала в центрі 

геополітичних інтересів кількох наддержав, зовнішньополітичний 

вибір має не тільки внутрішню, а й міжнародну вагу. Стратегічна 

мета її полягає в інтеграції до європейських та євроатлантичних 

структур. За багато-векторності зовнішньої політики України 

принциповий європейський вибір зумовлений не тимчасовою 

кон'юнктурою, а національними інтересами. Об'єднана Європа 

відповідно перебрала на себе частину відповідальності за 

становлення України як стабільної демократичної держави, яка своїм 

пріоритетом визначила повноправне членство в Європейському 

Союзі, який визначатиме обличчя Європи XXI ст. Цей стратегічний 

курс повинен усунути вагання потенційних партнерів, пов'язані з 

«невизначеністю» і «непередбачуваністю» України. Водночас він 

зумовлює певну настороженість деяких пострадянських країн, 

зокрема Росії. Розширення ЄС поки що залежить від розширення 

НАТО. Для країн Центрально-Східної Європи переговори щодо 

входження їх до Євросоюзу були відхилені щонайменше на 4-5 років. 

Європейський Союз лише в 1999 р. виробив стратегію стосовно Росії, 

а потім і щодо України. Але, незважаючи на значний спротив з боку 

РФ і не лише її, три країни ЦСЄ – Польща, Чехія та Угорщина – вже 

навесні 1999 р. увійшли до Північноатлантичного альянсу (НАТО). 

Проте стратегічні інтереси України, досвід Польщі, країн Балтії та 

інших країн Центральної та Східної Європи свідчать про 

необхідність суттєвіших старань щодо зближення з ЄС. З огляду на 

зростаючу взаємозалежність світу в ракетно-ядерну епоху розуміння 

безпеки як винятково військово-стратегічної проблеми відходить у 

минуле. Безпека нині має багатокомпонентний характер. При цьому 

суто військові, зовнішньополітичні аспекти безпеки вже не є 

визначальними для держави чи нації, що належать до системи 

складних глобальних й регіональних відносин. Безпека кожної країни 

має й конкретно-історичний характер, детермінована внутрішніми і 

зовнішніми чинниками, залежить від наявності надійних партнерів і 
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консолідуючої політики влади.  У Центральній та Східній Європі 

історичні аспекти безпеки є особливо відчутними, а в деяких 

напрямах домінуючими. Історично склалися дві лінії: суперництво 

між Росією та Заходом, з одного боку, і взаємодія їх у розбудові 

Європи – з іншого. Якщо Росія чи СРСР поставали полюсом сили на 

Сході, то на Заході континенту таким полюсом здебільшого була 

Німеччина. Тривалий період східноєвропейські країни були 

проміжним простором, «санітарним кордоном» або сферою поділу 

впливу сильніших сусідніх імперій, об'єднань. Тому суттєвим 

геополітичним чинником стало зняття з політичного порядку денного 

німецького питання, як однієї з головних ознак нового етапу 

історичного розвитку Європи наприкінці XX ст. Відтепер мирний 

порядок на континенті має ґрунтуватися на природній основі, до якої, 

крім інших змін, належить вихід на політичну арену України як 

суб'єкта міжнародних відносин та наявність у центрі Європи єдиної 

могутньої, стабільної та впливової Німецької держави. Якщо для 

України, як і для інших країн молодої демократії, проблеми нового 

державотворення, економічного зростання, подолання кризи є 

пріоритетними, то для Німеччини вони не мають такої гостроти, а її 

економічні досягнення є привабливими для сусідів. За таких 

кардинальних змін інтересам безпеки відповідають розширення 

політичного діалогу, зниження рівня озброєнь, подолання 

регіональних воєнних конфліктів тощо. Важлива роль належить 

зростанню довіри між країнами молодої демократії та іншими 

державами континенту і світу, створення нової надійної системи 

колективної безпеки.  
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ЗМІ ЯК «ЧЕТВЕРТА ВЛАДА» 

 

ЗМІ виступає в двоєдиній ролі: як інститут, який бере участь в 

процесі формування цілей розвитку суспільства, і як механізм їх 

актуалізації. 

Особливості існування ЗМІ в модернізуючих соціальних 

системах такі, що вони, поряд з іншими соціальними інститутами, не 

відрізняючись від них своїми функціональними ознаками, показують 

своїй аудиторії альтернативи соціально-економічного розвитку. 

Континуум представлених суспільству точок зору залежить від 

конкретних форм політичної організації суспільства. Природно, що 

за масовістю впливу, по оперативності, за можливостями надання 

трибуни різних точок зору ЗМІ виділяються серед всіх інших 

соціальних інститутів. Надаючи трибуну різним точкам зору, ЗМІ  

актуалізують останні, не затребувані законодавчою і виконавчою 

владою. Саме в цьому факті поєднання участі ЗМІ в розробці 

стратегії і тактики соціального розвитку та тієї обставини, що й для 

громадських сил, які не увійшли в актуальний склад законодавчої і 

виконавчої влади, вони виступають як засіб актуалізації поглядів в 

цьому й криється пояснення, чому ЗМІ називають «четвертою 

владою».  

ЗМІ висуває на перший план у відносинах «Влада – суспільство», 

оскільки саме завдяки їх повідомленням суспільству стають 

доступними як дії влади, так і основні риси сучасної політики. Можна 

виділити принаймні дві основні риси, здатні фіксувати особливу роль 

медіа в політичному процесі:  

1) перетворення їх в суттєвий елемент демократичної політики 

завдяки наданню інформаційного простору як арени публічного 

обговорення та поширення різної інформації і думок, а також каналу 
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трансляції дебатів, дають громадськості важливе значення, в ході 

яких офіційні претенденти на виборні політичні посади набувають 

широку популярність (ця особливість існувала завжди, нині стався 

експоненціальне її зростання, що позначається поняттям 

«повсюдності» ЗМІ); 

2) порівняно нова риса медіа стають безпосереднім засобом 

реалізації влади в силу відносної закритості доступу до них, що 

вимагає певних привілеїв, якими володіють відомі політики і 

державні структури. 

Тому можна без перебільшення позначити сучасні мас-медіа як 

основний механізм спілкування народу і влади, що дозволяє 

останньої мобілізовувати маси. Ця «сполученість» з владою в 

суспільній свідомості і підживлює в сучасних умовах концепцію про 

медіа як «четвертої влади». 

Демократична теорія відводить ЗМІ надзвичайно важливе місце 

«четвертої влади», покликаної охороняти і попереджати надмірну 

експансію будь-який з трьох офіційних властей (виконавчої, 

законодавчої та судової). ЗМІ повинні давати владі «зворотний 

зв'язок», інформувати їх про думку виборців з тих чи інших важливих 

питань, і перш за все з приводу політики самого уряду. Нарешті, ЗМІ 

покликані ознайомлювати громадян, інформувати їх про поточну 

політику, робити її надбанням гласності, виключити можливість 

«змови уряду проти громадян». 

На практиці ЗМІ часто діють прямо протилежним чином. В 

одних випадках це дозволяє громадянам дізнатися про справжнє 

підґрунтя дій влади, подивитися на її тіньову сторону. В інших 

випадках втручання ЗМІ заважає владі виконувати законно 

делеговані їй народом функції, змушує її приймати рішення, 

виходячи з невірних, найчастіше короткострокових пріоритетів. У 

такій ситуації, замість того щоб інформувати владу про реакцію 

громадян на ті чи інші її плани і рішення і тим самим гармонізувати 

відносини між владою і виборцями, ЗМІ багаторазово підсилюють 

протиріччя між ними. Перетворюють малозначні інциденти в 

«скандали століття», а помилки влади в її «злочину перед народом». 

Замість того щоб ознайомлювати громадян, ЗМІ формують у них 

спотворене, стереотипне уявлення про те, що відбувається в країні і 

світі, штучно роздуваючи одні події, теми, проблеми і «не 
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помічаючи» інших, можливо, набагато важливіших для країни і 

цікавих для її громадян. 

Тільки те, про що говорять ЗМІ, стає суспільно визнаним фактом, 

а те, про що вони мовчать, ніби й «не відбувається» взагалі, у всякому 

разі, нітрохи не впливає на політичний процес в країні. 

Яскравий приклад такої маніпулятивної політики ЗМІ, у 

сьогочасних обставинах і геополітичній ситуації, не потребує довгого 

пошуку. Таким насамперед є заангажованість російських ЗМІ та їх 

домініонів щодо теперішнього політичного та соціального становища 

українського суспільства. Відверта брехня, замовчування окремих 

фактів, не вигідних для російського політичного режиму, а також 

гіперболізація інших фактів що направлені на подальше зомбування 

повноцінних виборців та ескалацію міжетнічного конфлікту. Тим 

самим пропаганда вкорінює у громадян думки вигідні для правлячої 

верхівки, а отже впливає на формування нових норм поведінки й 

мислення, які в подальшому мають намір стати правовими. Таким 

чином ЗМІ безпосередньо впливає на політичну ситуацію у державі, 

що є нонсенс у сучасному демократичному світі.  

Глибина змін і суспільства і типу влади видно з того, що з 

суспільного життя була усунена сама проблема політичного вибору 

через зіткнення ідей. Якщо раніше політика передбачала наявність 

програми, постановку проблем, виклад альтернатив їх вирішення і 

звернення до інтересів і розуму громадян, то тепер все це замінено 

конкуренцією образів, іміджів політиків. Причому ці іміджі 

створюються за законами рекламного бізнесу. 

«Четверта влада» – грає важливу роль в житті суспільства, а 

законодавство настільки недосконале, що було б вкрай корисно, 

обговорюючи різні боки функціонування ЗМІ, "збирати" 

напрацьовувати юридично ідеї. 

На мою думку, єдине, що дозволяє людині активно сприймати 

інформацію це реальну участь у визначенні шляхів розвитку 

суспільства. Якщо людина реально, життєво зацікавлена в чомусь, 

вона буде прагнути не тільки отримувати інформацію, а й розуміти її. 

Ми можемо прочитати про те, що такий-то губернатор – негідник і 

давно йому пора у відставку, але реально ми ні на що вплинути не 

можемо. Тому збільшення інформаційних масивів, збільшення 

каналів передачі інформації нічого не змінить до тих пір, поки 
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людина не буде знати, що отримавши якусь інформацію, він прийме 

рішення з приводу власної долі, з приводу своєї соціальної групи і з 

приводу держави. 

ЗМІ дійсно можуть і повинні виступати опозицією влади. Але 

при цьому не варто забувати про честь і порядності. Справжня 

опозиція, тим більше журналістська, повинна бути критиком, нехай 

безжальним, але конструктивним. Відповіддю влади має бути 

створення нормальних умов для роботи засобів масової інформації. 

Це найважливіший обов'язок держави перед суспільством.  
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ФІЛОСОФІЯ ВІРТУАЛЬНОСТІ 

 

В умовах швидкого розвитку і поширення віртуальної реальності 

в усі сфери людської діяльності, філософське осмислення даного 

феномену є безсумнівно актуальним. Сучасне світове та українське 

суспільство постійно перебуваючи під впливом мас-медіа, інтернет-

технологій, знаходиться у стані серйозної трансформації. У зв’язку з 

цим змінюється як сприйняття світу людиною, так і структури 

повсякденності буття. Це кардинально змінило світ буття, втіливши 

в життя такий феномен як «віртуальна реальність». 

Віртуальна реальність (англ. Virtual reality) – різновид реальності 

в формі тотожності матеріального й ідеального, що створюється та 

існує завдяки іншій реальності. У вужчому розумінні – ілюзія 

дійсності, створювана за допомогою комп'ютерних систем, які 

забезпечують зорові, звукові та інші відчуття. У філософї віртуальна 

реальність розглядається в межах підходу, що отримав назву 

«віртуалістика». Його основоположником вважається М. О. Носов 

(1952-2002), який розробив ідею поліонтичності реальності у своїй 

теорії психологічних віртуальних реальностей. 

У праці «Маніфест віртуалістики» вчений вказує на такі якості 

віртуальної̈ реальності: «Віртуальна реальність, незалежно від її 

«природи» (фізична, психологічна, соціальна, біологічна, технічна 

тощо), має такі властивості: породження – віртуальна реальність 

продукується активністю будь-якої іншої̈ реальності, зовнішньої̈ по 

відношенню до неї; актуальність – віртуальна реальність існує 

актуально, тільки «тут і тепер», тільки поки активна породжена 

реальність; автономність – у віртуальній реальності свій час, простір 

і закони існування (у кожній віртуальній реальності своя «природа»); 

інтерактивність – віртуальна реальність може взаємодіяти з усіма 
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іншими реальностями, у тому числі і з породженою як онтологічно 

незалежна від них». 

Відома дослідниця віртуального простору Є.Є. Таратута у 

монографії «Філософія віртуальної̈ реальності» виокремлює такі 

характеристики: пов’язана з комп’ютерами, завдяки їм відбувається 

становлення технічно-міфологічної картини світу; ефемерна, тобто 

необов’язкова, що не включає в себе людину; модна і приваблива, в 

цілому соціально схвалена; така, що представляє якусь «несерйозну» 

сферу, приналежність до якої означає відключення від реальності як 

комплексу причин і наслідків; така, що лякає в силу своєї здатності 

загрожувати реальності оточуючого світу і ставити її під сумнів,  а 

разом з нею і людське буття. 

Згідно з іншою думкою, характерними ознаками віртуальної 

реальності є: моделювання в реальному масштабі часу; імітація 

оточення з високим ступенем реалізму; можливість діяти на оточення 

і мати при цьому зворотний зв’язок. 

Поняття «віртуальна реальність» в сучасному значенні вперше 

використав наприкінці 80-х років ХХ ст. Жерон Ланьє, відомий діяч 

кіберкультури. Попередниками віртуальної реальності безперечно є 

літературна творчість та телебачення. Мабуть кожна людина хоч раз 

у своєму житті поринала у захоплюючий світ історичного або 

фантастичного роману або іншого літературного твору. Якщо твір 

близький до внутрішнього світу людини, якщо він їй подобається, то 

можна спостерігати ефект занурення у віртуальній світ. Більш 

простим способом, що дозволяє поринути у віртуальний світ є 

телебачення. Воно фактично використовується масами людей для 

втечі від реальності у віртуальний світ мильних опер, мультсеріалів 

та бойовиків. Іноді глядачі сприймають віртуальних персонажів так, 

наче вони є членами їх родини, співпереживають їм. Таке сприйняття 

сильно впливає на психіку людини. Одним з найболючіших питань є 

вплив сцен насильства на психіку дитини. Сприйняття насильства 

впливає на відношення до нього – люди починають ставитися до 

нього як до загальноприйнятого явища і засобу вирішення всіх 

проблем. 

Можливість впливу на об’єкти віртуального світу дають нам 

комп’ютерні ігри. Хоча зображення на моніторі комп’ютера при грі 

менш реальне, ніж на екрані телевізора при перегляді серіалу, але 
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можливість впливати на об’єкти спричиняє більш високий рівень 

занурення в віртуальний світ. Надмірна захопленість комп’ютерними 

іграми може спричинити залежність від них. Психологи виділяють 

залежність двох ступенів. Залежні першого ступеня під час гри 

знаходяться у піднесеному стані. Вони люблять грати групами в 

мережі, отримують позитивні емоції при отриманні перемоги від 

товаришів по грі. Комп’ютери для таких людей є лише засобом для 

отримання позитивних емоцій і такі залежні грають для задоволення 

своєї потреби у спілкуванні. Справжніми жертвами ігрового світу є 

залежні другого ступеня. Вони використовують комп’ютери і 

комп’ютерні ігри для того щоб втекти від дійсності, яка їм не 

подобається. 

Кіберспростір є ще однією формою віртуальної реальності дещо 

схожою на комп’ютерні ігри. На сьогодні глобальним 

кіберпростором є мережа Інтернет, що дає можливості для розвитку 

технологій віртуальної реальності. До таких можна, наприклад 

віднести віртуальні крамниці. Користувач заходить в віртуальну 

крамницю, розглядає зображення товарів, вибирає що йому 

подобається і одним натисненням на товар може його придбати, а в 

якості засобів розрахунку використовує кредитну картку, що також є 

об’єктом віртуального світу. Придбані товари будуть доставлені 

відвідувачу такої віртуальної крамниці прямо додому.  

Ще однією цікавою технологією є соціальні мережі. Користувачі 

соціальних мереж можуть обмінюватися в них повідомленнями, 

розміщувати в них свої фотографії, виражати свої емоції з допомогою 

різноманітних статус-повідомлень, швидко знаходити нових 

знайомих, однодумців. Деякі мережі надають можливості створення 

груп однодумців, що сприяє швидкому поширенню ідей. Але 

соціальні мережі як і комп’ютерні ігри можуть спричиняти 

залежність, від якої інколи важко позбавитись самостійно. 

Вище було зазначено різноманіття віртуальної реальності в 21 

столітті. Постає питання перспективи віртуальної реальності в 

майбутньому: в що може перетворитьсь сучасна віртуальна 

реальність через декілька десятиліть або століть, яким чином вона 

може вплинути на життя суспільства. Обґрунтованим є прогноз щодо 

можливостей навчатися, або вести свої справи з допомогою 

віртуальної реальності. Вже зараз при сучасному рівні розвитку 
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технологій можна уявити собі, як людина одягає на себе спеціальні 

окулярі підключені до потужного комп’ютера, що призначений для 

створення віртуального університету, офісу, біржі. Віртуальний 

викладач розпочинає свою лекцію вітанням, він виглядає так само як 

і в реальному світі, і хоча неможна підійти до нього і потиснути йому 

руку, але матеріал який він розповідає можна засвоїти не гірше ніж у 

реальній аудиторії. 

Сучасні західні суспільствознавці по-різному оцінюють ті 

можливості, що надає віртуальна взаємодія, і проблеми, які вона 

породжує. Так, Дж. Фернбек, Г. Рейнгольд, С. Тьокл та С. Хорн 

схильні вважати, що віртуальні феномени відкривають абсолютно 

нову форму соціальності.  

Зокрема, Г. Рейнгольд зазначає, що комунікація на віртуальному 

рівні сприяє полегшенню створення особливого роду спільнот, що, 

можливо, є реальними громадами, можливо, є псевдогромадами, а 

можливо, являють собою щось абсолютно нове. С.Тьокл зазначає, що 

кіберпростір робить можливим створення нових ідентичносте, 

дозволяючи особистості грати власною ідентичністю, демонструвати 

власне уявлення про себе, «дійсне Я», виразити раніше не завдані 

аспекти своєї самобутності. 

Підводячи підсумок, слід зазначити: явище віртуальної 

реальності  займає значне місце у існуванні сучасної людини. 

Феномен віртуальної реальності може поставати в нашому житті в 

різних модусах. Не можна категорично зосереджуватися ані на 

позитивному, ані на негативному характеру цього явища. Людина 

проникла у багато сфер пізнання реальності, їй відомі фізичні закони, 

вона здійснює польоти в космос та опановує віртуальний простір, 

який не обмежений територіями і не звіданий. 

Кіберпростір – ілюзія, яка всюди проникає і змінює ставлення 

людини до реальності. При цьому цінність реального життя для дуже 

багатьох постійних користувачів знижується до граничної позначки, 

коли повертатися до повсякденного життя стає все важче. Питання в 

тому, як зберегти контраст між реальними і віртуальними світами, 

щоб залишався стимул до творчості, розвитку, життя? Як зберегти в 

людині вміння мріяти, чекати? Адже віртуальна реальність зможе 

надати все бажане й відразу. Штучні світи можуть бути вільні від 

смерті, болю, подразників. 



128 

 Вона несе в собі набір різних характеристик, які з різноманітних 

аспектів впливають на людину, що перебуває в її межах. Яким чином 

користуватися можливістю заглиблення у віртуальний простір - 

людина має визначити сама. Можна констатувати, що інтенсивний ̆

розвиток інформатизації̈ і глобалізації̈ соціокультурних процесів 

зумовив появу нового соціокультурного простору, названого 

віртуальним і призвів до того, що взаємодія людей̆ у суспільстві 

почала все більше набувати віртуального характеру. Більше того, 

внаслідок інтенсивного впровадження комп’ютерних інформаційних 

технологій у повсякденне життя та культуру нині формується певний 

тип віртуальної̈ культури, яка поєднує в собі випадкові елементи 

культур різних народів та епох, породжує нову форму соціальності, 

комунікації, громадської активності, глобалізації  та 

екзистеціальності, виступає творчою самоактуалізацією людини в 

технологізованому світі.  
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ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Українська поетеса, літературний критик, драматург, прозаїк, 

перекладач, публіцист, фольклорист, громадський діяч Леся 

Українка (Лариса Петрівна Квітка-Косач, 1871-1913) належала до 

відомої в Україні інтелігентної родини. Племінниця М. Драгоманова, 

донька письменниці О. Пчілки, вона товаришувала з І. Франком, М. 

Павликом, М. Лисенком та іншими провідними діячами вітчизняної 

культури. Під їх впливом, а також завдяки наполегливій самоосвіті 

сформувався її світогляд.  Поетеса знала десять мов, вивчала побут та 

звичаї українського селянства, народні пісні і казки, цікавилась 

філософією, особливо найновішими її течіями, а серед них – і 

позитивізмом. Під його впливом вона зміцнилась у довірі до науки, 

людського розуму, раціональному осмисленні дійсності: перш за все 

– соціальної, а за осмисленням слідувала віра в необхідність 

мужності громадянської позиції, світлий оптимізм. 

Соціологічні погляди Л. Українки до певної міри були в руслі 

звернень до соціалізму і демократизму, в яких вона шукала порятунку 

від страшної дійсності, спрямовані проти фаталізму і релігійно-

ідеалістичної думки про наперед установлену гармонію. В 

публіцистичних і поетичних творах вона розглядала проблеми ролі 

народу та особи в історії, боротьби за краще майбутнє, національного 

визволення, проблеми соціальної революції та історичного прогресу. 

Письменниця стверджувала неминучість перемоги соціальної 

справедливості, знищення експлуататорського ладу і тиранії, 

встановлення дійсного народовладдя, забезпечення свободи і 

розвитку особи. 

Актуальні філософські і морально-етичні проблеми вона 

виражала в нетрадиційних для української літератури образах і 
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сюжетах, взятих з світової літератури, історії, міфології, народної 

творчості. Вносила в коло української інтелігенції широку 

європейську освіченість, оскільки, на її думку, лише завдяки цій 

освіченості інтелігенція зможе підняти рівень національного 

духовного життя народу. 

Значення людини як суспільної істоти Л. Українка розглядала під 

кутом зору людської особистості, піднесення її гідності як найвищої 

цінності в загальнолюдських і національних вимірах, відбиття в ній 

духу Прометея. Підхоплений від Т. Шевченка і М. Драгоманова образ 

Прометея став для неї узагальнюючим образом роздумів про людину 

і сенс її буття, взаємини особи і суспільства, пошук шляхів побудови 

нового суспільства, боротьби проти невільницького становища і 

національного гноблення. Якщо для М. Драгоманова ім'я Прометея 

було символом освіти і прогресу, то для Л. Українки так само, як і 

для Т. Шевченка, прометеїзм поставав символом усього поступового, 

сміливості думки, доброго серця, твердості духу та безстрашності, 

силою, яка скріплює готовність йти на муки і смерть в ім'я правди та 

надії. За алегоричними символами та сюжетами вона прагнула 

показати зв'язок минулого з сучасністю, їх трансформацію в 

майбутньому. У творчості Л. Українки є протиставлення сміливої 

людської індивідуальності, діяльної особистості та пасивної маси. На 

думку Л. Українки, призначення видатної особи, пророка, месії 

полягає в тому, щоб пробудити народ, роздмухати надію на майбутнє 

визволення, не лити сліз, а шукати в людях «живий вогонь», щоб 

таким способом здолати лихо і негаразди. Людина, передбачаючи ті 

чи інші події в суспільному житті, не повинна залишатися пасивною 

до них, а своїми діями впливати на перебіг історичного процесу, 

збуджувати народ до дії. Треба лише знайти оту «прометеївську 

іскру», яка присипана дріб'язковим існуванням, роздмухати її, 

розбудити сміливість і гординю бунтівника, дух його протесту. І тоді 

ця колишня пасивна маса змете тиранію, доб'ється звільнення, здолає 

невільницьке гноблення як особи, так і всього народу.  

У чудовому вірші «Ось уночі пробудились думки...», написаному 

в період піднесення революції 1905 року, вона виразно 

висловлюється щодо питання про силу світогляду, вічність матерії: 

Вірю я в правду свого Ідеалу, 

І коли б я тую віру зламала, 
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віра б зламалась у власне життя, 

в вічність матерії, в світа буття, 

власним очам я б не вірила й слуху, 

я б не впевнялась ні тілу, ні духу. 

Се ж бо для віри найвищая міра! 

Філософсько-естетичні погляди Лесі Українки складалися в 

умовах зростання революційного визвольного руху. Характерною 

особливістю філософсько-естетичних поглядів Лесі Українки є те, 

що не чисто «естетичний» інтерес, не проста пристрасть до всіляких 

«нових» теоретичних питань, а необхідність дати відповідь на запити 

практики, життя, суспільної боротьби зумовили розроблення Лесею 

Українкою питань естетики. Сама постановка і метод розв'язання їх 

були зумовлені потребою розв'язати інші, більш загальні завдання - 

визволення українського народу шляхом революційної боротьби 

проти царизму і експлуататорських класів.  

У Лесиній естетиці відобразилася еволюція світового мистецтва 

від фольклору до постмодернізму [1]. За концепцією, 

запропонованою К. Юнгом, її естетика подвійна: вона екстравертна, 

тобто обернена до читача, та інтровертна, тобто, обернена до суб’єкту 

– герою свого твору. Її модернізм – це змагання двох типів 

світоустрою, подібно як змагання антично-ренесансного і 

християнського типів цивілізації, так змагання романтизму із 

реалізмом. Неоромантизм Лесі Українки – це «сюрреалізм», 

характерний для зовсім іншої епохи, або романтизм, який 

«перехворів реалізмом». 

Основою естетики Лесі Українки став принцип поєднання 

«художньої правди, реальної дійсності і нероздільною з нею 

художньої краси». Невід’ємною частиною її переконань стає 

розуміння гармонії як поєднання національного і загальносвітового у 

мистецтві. Поетеса створює цілий арсенал художніх понять образів її 

героїв, що різнилися від тих, які заполонили тогочасну українську і 

російську творчу ниву. Посилені емоції експресіонізму, властиві 

національній українській естетиці, живляться з потужного джерела 

всесвітнього соціуму. Леся Українка, вочевидь, художник нового 

типу творчості, а саме – інтуїтивного, емоційно – забарвлений 

принцип якого сприймається через «серце». Цей тип реалізується у 
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мові натяків, тобто у тому, що підказує інтуїція. Особливістю її 

творчої манери стає символ. 

Поетична символіка у її творах займає велике місце від 

народнопісенного побутового походження до пори року - символів 

романтичного характеру, які мають кілька сконденсованих у певному 

ключі абстрагованих авторкою ознак. Так трагедія особистого 

інтимного почуття надихнула її до порівняльного образу плюща – 

символу глибини кохання – самопожертви: «Хотіла б я тебе, мов 

плющ, обняти». Такі символи як темрява, сонце, море, зоря 

виконують різноманітні смислові та естетичні функції і походять 

крізь усю її творчість: «Дивлюсь я на яснії зорі» чи «Хотіла б я піснею 

стати» тощо.  Але краще всього надав можливість реалізувати задум 

поетеси жанр, сюжет, загальний тон її творів. Символізм у творчості 

Лесі Українки – це «заземлений романтизм», романтизм, який 

позбувся зайвого флеру і наївного мрійництва. Разом з цим, 

символізм Лесі Українки – це пристрасне бажання здобути те, чого 

ще нема. Особливо це помітно у драматичних творах. Драми Лесі 

Українки – це «драми ідей», у яких на першому плані стоїть бажання 

перебудови дійсності. Лесин символізм – це її ідеалізм, який 

перебудовує не світ, але власну душу [2]. 

Структура естетичної спадщини Лесі Українки охоплює майже 

усі категорії естетики: гармонію і міру, прекрасне і потворне, 

піднесене і низьке, героїчне і іронічне, комічне і трагічне, які 

набувають національного забарвлення. Фольклор, елементи 

декоративно – ужиткового мистецтва, художнє конструювання на тлі 

естетичних оцінок, суджень, смаків, ідеалів формують творчу 

лабораторію поетеси. Поетика художнього образу, художня форма, її 

естетичні погляди і теорії рясно відображені в усіх її творах. Діапазон 

цих творів коливається від дрібненького вірша до історичної драми 

та науково – публіцистичної статті. Художня правда тут поєднується 

з умовністю, ідеалізація – із типізацією, а творча уява – із свідомим і 

підсвідомим.   Свобода і детермінізм у творчості мислительки 

поєднують національне і загальнолюдське, елітарне і масове, зміст і 

форму. Усе це розмаїття сформувало неповторний та індивідуальний 

стиль, манеру написання, естетику та філософію Лесі Українки. 

Як вважав Григорій Сковорода, лише серцем можна пізнати 

істину. «Філософія серця» пізнає боротьбу добра і зла у пристрасті, 
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ніжності й коханні, як це яскраво представлено в драмі-феєрії «Лісова 

пісня». Провідною думкою твору є ідея, що ніякі матеріалістичні 

кличі й доктрини не зможуть усунути з людського життя вродженого 

в людині гону до краси, до поезії, до висот. Тут вже ідеї Лесі Українки 

перегукуються з ідеями давніх грецьких філософів на кшталт 

Платона та Аристотеля про матерію та духовність. Однак якщо 

названі мислителі розглядали ці поняття в загальному філософському 

контексті, то Леся Українка перенасить їх в реальність сьогодення, на 

рівень міжособистісних стосунків людей. «Лісова пісня» – достатньо 

пізній твір поетеси. Проте варто наголосити, що натяки на 

екзистенціально-філософське осмислення навколишнього світу у 

Лесі виявлялися ще в дванадцятирічному віці. Саме тоді вона 

написала свого першого вірша «Ні волі, ні долі у мене нема, 

лишилась тільки надія сама» ( 1892). Незабаром вийшли її збірки 

«Думи і мрії» ( 1899), «Відгуки» ( 1902). У ліричних поезіях Леся 

Українка торкалася своїх особистих переживань. В її інтимній ліриці, 

в якій із-поміж європейських поетів найсильнішим впливом 

відгукнувся Гейне, основними мотивами є мотиви природи, кохання, 

самоти й недуги. Отже, Леся Українка керувалась філософією серця 

при написанні своїх мистецько-філософських творів. 

Поруч із відлунням марксистської ідеології в творчості Лесі 

Українки виразно виступає інша, протилежна ідеологія – вчення 

Фрідріха Ніцше. Ніцшеанство поетеси найповніше виявилося в її 

драматичній поемі «Одержима». Така річ, як «В катакомбах», не 

може бути названа марксистською: це радше ніцшеанський 

волюнтаризм, ніж «класова свідомість раба». Філософська думка 

Лесі Українки, що проходить крізь літературні твори, базується на 

класичній національній «філософії серця», морально-етичному 

аспекті та на зразках класичної світової, насамперед німецької 

філософії, себто ідеях Маркса, Ніцше та Фройда.  

Письменниця мислить по-новому, відгукуючись на животрепетні 

проблеми свого часу. У шуканнях Лесі Українки чітко проступає ідея 

боротьби за національний розвиток українського народу, поєднання 

національного та загальнолюдського, піднесення людини як 

найвищого творіння природи. У сузір’ї величних імен видатних 

українців Лесі Українці належить невмируща слава невтомного 

борця за честь і гідність українського народу в їх довготривалій 
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боротьбі за свободу та незалежність. Саме тому її ім’я назавжди стало 

символом безкомпромісного служіння вищим ідеалам людського 

буття. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНИХ 

ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У світовому арсеналі політичних дій нагромаджено чималий 

досвід використання як позитивних, так і негативних засобів 

досягнення стратегічних цілей і реалізації завдань політики. Для 

підвищення ефективності політичної діяльності використовують 

спеціально розроблені й апробовані на практиці політичні технології. 

Політична технологія – це система засобів, технік послідовного 

досягнення бажаного результату в тій чи іншій сфері політичної 

діяльності. 

Політичні технології поділяють на загальні (використовуються 

колективними суб'єктами політичного процесу: групами тиску, 

політичними партіями, лобістськими групами, громадськими 

об'єднаннями) та індивідуальні (використовуються окремими 

політиками, громадськими, державними діячами). 

До найпоширеніших індивідуальних політичних технологій 

належать публічні виступи, участь у бесідах, дискусіях, розв'язанні 

конфліктів; прогнозування політичної діяльності; виступи на радіо, 

телебаченні; підготовка матеріалів для друкованих засобів масової 

інформації тощо. Кожна технологія має свої особливості, завдяки 

яким створюється певний імідж політика, його авторитет і 

популярність, формується і збагачується досвід політичної 

діяльності. 

Готуючись, наприклад, до публічного виступу, політик 

передусім повинен знати про час, мету його і відповідно готуватися 

до спілкування з аудиторією. На цьому етапі важливою є підготовка 

тез (структури) виступу, визначення суті, спрямування розмови, 

ймовірних запитань. Необхідно попрацювати над зовнішністю, 
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жестикуляцією, диханням тощо. Усе це і є технологією політичного 

виступу. 

В індивідуальних політичних технологіях домінують 

індивідуальні риси особистості політика. Серед найзагальніших і 

найпоширеніших є технології прийняття політичного рішення і 

технології виборчих кампаній. 

Технологія прийняття політичного рішення – це своєрідний 

процес, за якого накопичена інформація, розвиваючись, 

перетворюється на відповідні спонукальні акти (вказівки, 

розпорядження, накази тощо). 

Політичні рішення є елементом політичного процесу і не можуть 

існувати статично, їх класифікують: 

1. За спрямованістю на конкретну проблему. Рішення правильне 

(проблема вирішується відповідно до мети); рішення нейтральне 

(проблема залишається на попередньому рівні); рішення неправильне 

(проблема стає ще гострішою, загальна ситуація погіршується). 

2. Як правові та неправові. Правові – рішення, прийняті згідно з 

конституцією, законами та розпорядчими актами конкретної 

держави. Неправові – рішення, прийняті всупереч чинним законам і 

актам.  

3. На основі суб'єктно-об'єктних відносин. Це означає, що 

суб'єкт влади при прийнятті рішення може одночасно бути і його 

об'єктом. Верховна Рада України, наприклад, приймає певні рішення 

щодо організації власної діяльності. 

4. За ступенем значущості. Значні, або кардинальні; чергові 

(радикально ситуації не міняють); нейтральні (прийняті з незначних 

суспільно-політичних питань, наприклад, утворення різних дорадчих 

органів, тимчасових комісій, робочих груп тощо). 

5. За термінами дії, виконання, реалізації. Довготривалі 

(різноманітні мораторії); безперервної дії (дія багатьох статей 

конституції країни), короткотривалі (рішення про заборону мітингу, 

пікету, страйку тощо). 

Технологія підготовки і прийняття політичного рішення 

розпочинається з аналізу суспільно-політичних відносин у тій сфері, 

якої воно стосуватиметься. Спершу необхідно вивчити, наскільки 

предмет майбутнього рішення відповідає реальності, чи не 
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стосуватиметься воно псевдо-проблем, удаваних відносин. На цьому 

етапі важливою є об'єктивність інформації, доступ до її джерел. 

На етапі підготовки проекту політичного рішення може 

працювати одна особа або група осіб. За колективної підготовки 

проекту є більше шансів серед альтернативних точок зору знайти ту, 

яка задовольнила б інтереси багатьох. 

Не менш складним є процес затвердження політичного рішення 

та прийняття його до виконання. Іноді він відбувається в 

безкомпромісній політичній боротьбі. Особливо складними є ці 

процеси в країнах зі слабкими демократичними засадами і 

традиціями, де немає чіткого поділу влади між її гілками і механізмів 

противаг, що часто зумовлює прийняття нелегітимних рішень, а 

отже, перешкоджає створенню відповідних умов для їх реалізації. 

Технології прийняття політичних рішень великою мірою 

зумовлені характером політичного режиму. За авторитаризму, 

тоталітаризму рішення приймають здебільшого в закритому, 

таємному режимі вузьким колом людей, не беручи до уваги точки 

зору опозиції. За демократичних режимів дбають про чіткість 

процедури прийняття політичних рішень, використовуючи 

компроміс, консенсус. Це сприяє уникненню соціальних, політичних 

конфліктів, забезпечує стабільний розвиток суспільства. 

Відповідно до виборчої системи (мажоритарна, пропорційна, 

змішана, куріальна), суб'єкти політики обирають певні виборчі 

технології. 

Виборчі технології – сукупність політико-організаційних, 

інформаційних, пропагандистських та інших дій з метою приведення 

до влади певного політика, групи політиків, політичної організації чи 

їх об'єднання. Здебільшого починаються вони з формування команди 

кандидата або іншого суб'єкта політичного процесу. 

Команда кандидата на виборах – це групи політичного аналізу, 

по роботі із засобами масової інформації, підготовки і поширення 

матеріалів, організації масових заходів, «швидкого реагування».  

Починають передвиборчу кампанію з ґрунтовного аналізу 

політичної ситуації як у конкретному виборчому окрузі, регіоні, так і 

в країні. Виробляють відповідну стратегію виборчої кампанії, беручи 

до уваги сильні й слабкі сторони суперників, ситуацію у виборчому 

окрузі, проблеми, які передусім турбують виборців, головні 
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принципи, засоби проведення виборчої кампанії, створення іміджу 

кандидата тощо. 

Предметом особливої уваги є програма кандидата на виборах, 

для якої важливими є: 

- наявність поглядів щодо найактуальніших проблем – 

соціальних, економічних, політичних, духовних, етнокультурних 

тощо; 

- чіткість, зрозумілість, логічність; 

- конкретність щодо змісту і строків розв'язання існуючих у 

регіоні проблем. 

Підготовці виборчої програми передує вивчення громадської 

думки шляхом соціологічних та експертних опитувань. Найчастіше 

стратегію виборчої кампанії вибудовують так, щоб підтвердити 

причетність кандидата до політичної сили, партії, блоку, владної 

структури, авторитетного лідера; створити певний ідеологічний 

контраст з іншими кандидатами, сформувати його позитивний імідж 

на тлі конкурентів, зробити ставку на відповідні суспільно-політичні 

структури, засоби масової інформації.  
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ЛЮДИНОМІРНІСТЬ ПОЛІТИКИ І НАПРЯМКИ ПОЛІТИЧНОЇ ОСОБИ 

 

У сучасній політології зв’язки між людиною і політикою 

найповніше розкриває поняття «політична соціалізація». 

Американський соціолог Ф. Гіддінс і французький соціопсихолог 

Г. Тард, які запровадили у вжиток це поняття наприкінці XIX ст., 

тлумачили його як «процес розвитку соціальної природи людини», 

«формування особистості під впливом соціального середовища». 

Іншими словами, соціалізація – процес залучення індивідів до 

соціальних норм і культурних цінностей суспільства. Вказуючи на її 

важливість, індійський політолог П. Шаран визначив соціалізацію як 

«процес цивілізації суспільства». 

Політична соціалізація – процес засвоєння індивідом упродовж 

життя політичних знань, норм і цінностей суспільства, до якого він 

належить. 

Оптимальнішим є визначення російського політолога Є. 

Шестопал, яка справедливо вважає, що поняття «політична 

соціалізація» ширше, ніж політичне виховання або просвіта, бо 

охоплює не тільки цілеспрямований вплив на особистість панівної 

ідеології та політики, не лише стихійний вплив, а й особисту 

політичну активність. 

Процес політичної соціалізації має на меті: 

- прищеплення новим членам суспільства основних елементів 

політичної культури і свідомості; 

- створення сприятливих умов для накопичення членами 

суспільства політичного досвіду, що його потребує політична 

діяльність і творчість усіх бажаючих; 

- якісне перетворення відповідних елементів політичної 

культури необхідної умови суспільних змін. 
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Для усвідомлення основи політичної соціалізації слід звернути 

увагу на такі моменти: 

1. Процес політичної соціалізації триває неперервно впродовж 

усього життя індивіда. З накопиченням соціально-політичного 

досвіду відбувається постійне видозмінювання або закріплення 

відповідних позицій у діяльності людини. 

2. Політична соціалізація може набувати форми відвертого або 

прихованого передавання досвіду. Вона відверта, якщо містить 

безпосереднє передавання інформації, почуттів або цінностей. 

Наприклад, вивчення суспільних дисциплін. Прихована форма – це 

передавання неполітичних настанов, які впливають на політичні 

відносини, на винесення політичних рішень, поведінку. 

Процес політичної соціалізації має історичний характер, що 

визначається специфікою цивілізаційного розвитку, розміщенням 

соціальних і політичних сил, особливостями політичної системи, а 

також своєрідністю сприймання всіх цих чинників кожним 

індивідом. Рівночасно слід звернути увагу на те, що політична 

соціалізація, скерована державними органами і партіями, має певну 

класову, політичну, моральну, естетичну та етичну спрямованість, 

покликана формувати «політичну людину» з певними 

громадянськими якостями. 

Політична соціалізація виконує інформаційну, ціннісно-

орієнтовану, установчо-нормативну, діяльнісну функції: 

Інформаційна функція. Процес політичної соціалізації не 

можливий без інформації, без передавання знань про владу й 

політику, політичний устрій держави, форми і способи участі в 

управлінні суспільством, у вирішенні політичних питань; без знань і 

певного досвіду індивіда про його політичне виправдану поведінку 

через участь у виборах, референдумах, суспільних акціях, політичних 

партіях, громадських організаціях та ін. 

Ціннісно-орієнтована функція. У процесі її реалізації людина 

залучається до системи історично сформованих у даному суспільстві 

політичних відносин, цінностей та орієнтацій, у неї виробляються 

певний апарат політичного мислення, власна система ціннісних 

орієнтацій. 

Установчо-нормативна функція. Охоплює процес, спрямований 

на вироблення в особи певних настанов на сприйняття і споживання 
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політичної інформації, певного ставлення до політичних подій і 

явищ, до дій інших осіб у сфері політики; на вибір свого стилю, 

поведінки в політичних відносинах. 

Громадянське дозрівання, заохочення людини до політики має 

стадіальний характер. Воно починається вже у віці 3-4 років, коли 

через сім´ю, засоби масової інформації, найближче оточення дитина 

набуває перших знань про політику. На етапі первісної соціалізації 

діти одержують різні уявлення про правильну або неправильну 

поведінку, вчинки. Під впливом настроїв і поглядів, що панують у 

сім´ї, часто «закладаються» політичні норми й цінності на все життя, 

які відзначаються неабиякою стійкістю. Тому масштабні 

перетворення соціальних і політичних відносин у суспільстві 

потребують певних змін і в моделі сімейних стосунків. 

Політична соціалізація триває з досягненням людьми зрілого віку 

(40-60 років). На їхню політичну поведінку значною мірою 

впливають життєвий досвід, наявність дорослих дітей, сталість 

поглядів. Проте і в цей період люди вдосконалюються в політиці, 

краще й глибше оцінюють суспільно-політичні події, завдяки чому 

можуть вносити корективи у свої політичні погляди й поведінку. 

Різні механізми передачі культурних традицій і норм у певних 

політичних системах дають змогу вирізнити відповідні типи 

політичної соціалізації: 

Гармонійний тип політичної соціалізації. Відображає 

психологічно нормальну взаємодію людини та інститутів влади, 

раціональне й шанобливе ставлення індивіда до правопорядку, 

держави, усвідомлення ним своїх громадянських обов´язків. 

Гегемоністський тип. Відображає негативне ставлення людини 

до будь-яких соціальних і політичних систем, крім «своєї». 

Плюралістичний тип. Свідчить про визнання людиною 

рівноправності з іншими громадянками, їхніх прав і свобод, про її 

здатність змінювати свої політичні пристрасті й переходити на нові 

позиції, до нових ціннісних орієнтацій. 

Конфліктний тип. Формується на остові міжгрупової боротьби, 

протистояння взаємозалежних Інтересів і тому вбачає мету 

політичної участі в збереженні лояльності до своєї групи та підтримці 

її в боротьбі з політичними супротивниками. 
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Польський вчений Єжи Вятр розрізндає п´ять принципово 

відмінних за ставленням до політикан типів особистості – активісти, 

компетентні спостерігачі, компетентні критики, пасивні громадяни, 

аполітичні й відчужені. 

Активісти. Особи, позиція яких стосовно політики і влади як 

центральної категорії політики є активною. Вони не обов´язково 

схвалюють чи підтримують» існуючу владу в даний момент. 

Впевнені в тому, що влада є важливою цінністю, благом, а самі 

активно прагнуть до неї – для себе і для групи, членами якої вони є. 

Тому активісти цікавляться політичними проблемами та інформовані 

про них. 

Компетентні спостерігачі. Тип людей, які цікавляться політикою, 

розуміють її значення, але не бажають брати в ній участі. 

Здебільшого це спричинено вдаливом якихось аргументів, що їх вони 

вважають вагомими (наприклад, вони можуть стати членами 

політичного керівництва тоді, коли їхня вітчизна в небезпеці, але 

повернутися до інших занять, яким віддають перевагу, після того, як 

загроза минула). Такий тип людей часто зустрічається серед учених, 

письменників. 

Компетентні критики. Відрізняються від спостерігачів тим, що 

їхнє ставлення до здійснення влади чи загалом до політики є 

категорично негативним; інтерес до політики тісно пов´язаний саме з 

відразою до політичної діяльності. Вони інформовані про неї саме 

завдяки своїй негативній позиції. 

Пасивні громадяни. До влади ставляться негативно або 

нейтрально і не цікавляться політичними справами, хоча іноді про 

них добре інформовані, їхня інформованість може ґрунтуватися на 

тому, що як громадяни вони вважають своїм обов´язком бути 

обізнаними щодо політичного життя. По суті, це аполітичні 

громадяни країни, хоч і не відчужені. 

Аполітичні й відчужені. Тип людей, які категорично не беруть 

участі в політиці, не цікавляться політикою і мало про неї знають. 

Вони живуть наче за межами політичної системи. 

Висновок: Отже, політична соціалізація – це процес не тільки 

надбання, а й втрати певних політичних якостей. До основних 

чинників, які впливають на результати політичної соціалізації, 

належать: характер і тип державного ладу, політичний режим, 
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політичні інститути, партії, організації, рухи, а також неполітичні 

фактори: сім´я, формальні й неформальні групи, навчальні заклади, 

виробничі колективи, культура, засоби масової інформації, 

національні традиції, їх називають агентами політичної соціалізації. 

Високий рівень політичної соціалізації індивідів є передумовою 

високого рівня розвитку суспільних відносин та їх стабільності.  
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства, 

коли відбуваються широкі перетворення у всіх сферах соціальної 

практики, значна увага приділяється питанням, пов’язаним з 

криміногенною ситуацією у державі, протидії криміналізації 

суспільства та нейтралізації негативних тенденцій цього процесу. 

Головним напрямком діяльності держави у царині охорони прав і 

свобод громадян стає убезпечення життєвих цінностей від будь- яких 

посягань. Злочини є найбільш соціально небезпечними діяннями. 

Вони завдають суттєвої шкоди суспільно необхідним соціальним 

благам, заважають становленню та розвитку суспільних відносин. 

Тому протидія злочинності є на сьогодні пріоритетною. 

Причини загострення криміногенної обстановки  мають своїм 

джерелом економічні та соціальні негаразди, послаблення темпів 

реформування суспільства. Також позначається низька ефективність 

роботи правоохоронних структур, органів влади та місцевого 

самоврядування. Малоефективна профілактична робота та 

відсутність системності у питання протидії злочинності призводять 

до її поширення. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченням різних видів злочину 

займалося багато вчених з кримінального права, зокрема, А. Гуров і 

П. Біленчук. Соціально-політична сутність злочину досліджувалася у 

роботах В. Казміренка, В. Лунєєва, В. Шилінгова [1, с. 14]. Проблеми 

організації протидії злочинності знайшли відображення у роботах О. 

Литвинова, Ю. Лободи, Б. Малишева, В. Смородинського, О. Стовби 

[2, с. 13]. 
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Метою дослідження є питання методології злочинності як 

соціального явища, специфіка сучасних злочинів, перспектива 

можливої подальшої криміналізації суспільства. 

Ми вважаємо, що якщо злочин органічно притаманний 

життєдіяльності суспільства, то його юридично-правова система 

повинна співвідноситись із суспільним організмом таким чином, щоб 

вона відповідала його динамізму. Держава мусить дбати про своїх 

громадян. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави. 

Протидія злочинності, на нашу думку, має носити системний 

характер. Системність і специфіка запобіжних заходів на 

соціальному рівні відносно окремих видів злочинів пов’язані з 

комплексними їх дослідженнями. Дослідження спрямовані на 

виявлення рівня насильства в цілому і виділення специфічних груп 

ризику - груп з девіантними формами поведінки. 

Необхідно давати оцінку злочинності в цілому та злочинності як 

явища, що має певні закономірності і тенденції. Досить важливо 

проводити соціальну профілактику злочинів, надавати допомогу 

жертвам злочинів та застосовувати заходи з ресоціалізації та 

реадаптації. 

Надзвичайно важливо «формувати моральні стандарти 

поведінки, пропагувати здоровий спосіб життя, розвивати систему 

цінностей, спрямованих на нейтралізацію різних видів девіантних 

форм поведінки» [2, с. 114]. 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що злочинність є 

соціальним явищем, яке необхідно комплексно досліджувати. Це 

дасть змогу створити науково обґрунтовану стратегію і тактику 

боротьби з цим соціальним злом. Боротьба зі злочинністю як явищем 

становиться особливо актуальною в умовах подальшого 

реформування політичної системи суспільства в цілому і його 

кримінального законодавства зокрема. 
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ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 

«СТРАТЕГІЯ ЖИТТЯ» 

 

Постановка проблеми. Кожен у певному віці замислюється про 

вибір життєвого стилю – стратегії життя. На мою думку, вибір 

життєвого стилю є одним із основних, пріоритетних рішень будь-якої 

людини. При виборі стратегії життя  людина має враховувати сферу 

застосування своїх здібностей̆ і реалізацію можливостей,̆ 

самоздійснення та саморозвитку, а також ступінь відповідальності за 

власний вибір. Під час такого серйозного рішення не треба нехтувати 

власною позицією, цілями та цінностями, якщо ж не брати до уваги 

ці критерії людини може просто не досягти намічених цілей, тобто не 

виконати життєвого плану. 

Ступінь розробленості. Данна проблема активно досліджується 

науковцями в галузі філософії, а саме: С.Л. Рубінштейном, 

Р.А. Фатхутдінова, Л.Н. Коганом,  Б.Г. Анан’євим, А.Н. Леонт’євим, 

Н.М. Амосовим та А.Т. Москаленком. Однією ж із основних робіт є 

«Стратегія життя»  К.А. Абульханової-Славської.  Також ця тема 

розробляється науковцями в галузі психології  А. Адлером, 

М. Мескона, Г.В. Чуйко та Я.В. Чаплак.  

Виклад основного матеріалу. На думку австрійського філософа 

Альфреда Адлера, життєвий̆ стиль це унікальний ̆ спосіб, обраний ̆

людиною для пристосування до життя та взаємодій̈ з ним для 

прямування до поставленої̈ мети, формується у ранньому дитинстві, 

як і життєві цілі особистості, зберігаючись у мало змінюваному 

вигляді протягом життя, а, відтворюючись у різних ситуаціях.  

Етимологія слова «стратегія» походить від грецького strategos– 

«мистецтво генерала». Першу теоретичну розробку поняття 

«стратегія» і його практичне застосування одержало у виді військової 
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стратегії, як складової частини військового мистецтва, що 

представляє його вищу частину й охоплює питання теорії і практики 

підготовки збройних сил до війни, її планування та ведення. З 

погляду американських дослідників М. Мескона, М. Альберта і 

Ф. Хедоури стратегія – це «детальний всебічний комплексний план, 

призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і 

досягнення її цілей». На думку автора Р.А. Фатхутдінова, стратегія 

являє собою програму, план, генеральний курс суб'єкта керування по 

досягненню їм стратегічних цілей у будь-якій області діяльності. 

«Життя – вища, в порівнянні з фізичною і хімічною, форма 

існування матерії». Згідно Г.В. Воловик, життя – це «соціально-

філософська категорія для позначення об'єктивних специфічних 

способів існування відкритих білкових систем на Землі, здатних до 

само відтворення, асиміляції і дисиміляції, росту і розвитку, 

саморегуляції, що мають спадковість і мінливість, дискретність і 

цілісність, подразливість і ритмічність при обов'язковому, в умовах 

нашої планети, єдності складу біогенних речовин живих організмів, 

що відрізняються наявністю необмежених можливостей до 

саморозвитку, аж до виникнення мислячих форм, здатних 

усвідомлювати самих себе і необхідність збереження визначених 

цією категорією феномена як вищої цінності». 

При визначенні «стратегії життя», можуть виникати протиріччя. 

Таких випадків три: по-перше, коли інтереси, цілі, ідеали, наміри 

соціального суб'єкта не збігаються з інтересами, цілями, ідеалами чи 

намірами життєвого середовища; по-друге, коли потреби, наміри і дії 

обмежуються тими рамками, у які ставить життєве середовище 

соціальний суб'єкт; по-третє, коли виникають особливі умови, у яких 

існування соціального суб'єкта характеризується наявністю безлічі 

труднощів, аж до екстремальних ситуацій. 

Крім життєвих протиріч у визначенні стратегії життя 

К.А. Абульханова-Славська використовує поняття «спосіб рішення». 

Спосіб рішення означає варіативність поняття «стратегія життя», 

коли вибір визначеної альтернативи залежить від суб'єктивних 

переваг, індивідуальних властивостей суб'єкта життя, а також умов і 

вимог об'єкта життя. 
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Таким чином, стратегія життя – це поняття, що відображає 

варіант вирішення життєвоважливих протиріч, що виникли в процесі 

життєдіяльності соціального суб'єкта. 

Висновки. Розглянувши тему «стратегія життя» можна зробити 

висновок, що обираючи життєвий шлях треба прикласти максимум 

зусиль, щодо цього серйозного вибору. Насамперед, зробивши 

правильний вибір людина зможе принести багато користі оточуючим 

і як на мене самому отримувати задоволення від того, що він робить. 

Звичайно ж для цього треба багато працювати над здійсненням 

поставлених цілей.  
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ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Філософія техніки досліджує саме поняття техніки, вивчає її 

історичний розвиток, аналізує структурні характеристики, виявляє 

специфіку технічного знання і його взаємозв'язку з 

фундаментальними науками. Актуальність філософії техніки 

обумовлена пошуками нової концепції опосередкованого технікою 

діалогу людини з природою, моделюванням глобальних техніко-

економіко-природних систем, необхідністю вироблення критеріїв 

оцінки технологічного розвитку суспільства, оцінки можливих 

сценаріїв антропологічних, соціальних трансформацій, 

детермінованих технологічними інноваціями.  

Філософія техніки є однією з наймолодших гілок філософського 

знання. Однією з найважливіших проблем, якою займається 

філософія техніки, є проблема і концепція людини, що створює та 

використовує техніку. Також філософія техніки зосереджується на 

таких проблемах, як наслідки застосування комп'ютерів, зокрема, 

можливість створення штучного інтелекту; зростаюча складність 

сучасної техніки та пов'язана з цим необхідність її оцінки; 

взаємозв'язки між технікою і суспільством, наукою і природою; 

шляхи й перспективи розвитку техніки та ін. Проблема наслідків 

комп'ютеризації суспільства і створення штучного інтелекту є однією 

з головних у сучасній літературі з філософії техніки. Основна увага 

звертається на те, що із застосуванням сучасних комп'ютерних 

засобів докорінно змінилися всі сфери життя сучасного суспільства – 

від державного управління до освіти й культури. Широко 

обговорюються й проблеми, зумовлені цими змінами: перетворення 

інформації на своєрідний глобальний ресурс людства, потенційна 
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можливість зростання відчуження людини в інформаційному 

суспільстві, зміни соціальних засад такого суспільства. Філософи, які 

займаються цими проблемами, намагаються сягнути 

соціопрогностичного рівня, не тільки аналізуючи суспільство, а й 

прогнозуючи його соціальний розвиток. Класичним прикладом цього 

напряму є концепція «глобального села» Г. Маклюена. 

Історичний шлях людини нерозривно пов'язаний з ускладненням 

та розвитком техніки. Однак аж до промислової революції техніка і 

технологія не мали того загальноуніверсального й детермінуючого 

характеру, якого вони набувають у Новий час, а особливо – у новітні 

часи. Цивілізації, які змінювали одна одну до Нового часу, різнилися 

своїми базовими характеристиками. Вони могли сповідувати різні 

релігії, їхні цінності та мотивації могли бути діаметрально 

протилежними, але всі вони використовували в повсякденному житті 

той самий перелік технічних засобів. Колесо, клин, важіль, блок, 

гвинт – є основою технічного арсеналу всіх відомих історії людських 

суспільств. Проте своєрідність певної цивілізації визначалася не 

рівнем технічного розвитку, її могутність і авторитет не залежали від 

нього. У свою чергу, технічний прогрес не був ні метою, ні навіть 

домінантою розвитку більшості цивілізацій. Ситуація починає 

швидко змінюватися в Новий та новітній час, коли техніка західної 

цивілізації, що все ще була комбінацією тих самих найпростіших 

механізмів давнини, стала приводитися в рух енергією пари, 

мінерального палива, електрики і, нарешті, атомного розпаду. 

Потужність нової техніки була такою великою, що жодна держава 

світу не могла дозволити собі ігнорувати те, що відбувалося у сфері 

техніки. Суспільство могло або загинути (як це сталося з 

автохтонними цивілізаціями Америки), або підкоритися загальному 

процесу і застосувати в себе ті елементи культури Заходу, якими 

визначалась її потужність. Тільки за таких умов техніка стає 

високоуніверсальним феноменом сучасної історії людства. 

Техніка, як особлива сфера людської діяльності, завжди 

привертала увагу мислителів. Термін «філософія техніки» був 

введений німецьким філософом Ернстом Каппом в його книзі 

«Підстави філософії техніки», що вийшла в Німеччині в 1877 р. 

Пізніше проблемами філософського аналізу техніки займалися відомі 

західні мислителі: Фрідріх Дессауер (Німеччина), Льюїс Мемфорд 
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(США), Хосе Ортега-і-Гассет (Іспанія), Мартін Хайдеггер 

(Німеччина), Освальд Шпенглер (Німеччина ), Жак Ел-Люль 

(Франція), Карл Ясперс (Німеччина) та ін. Одним з родоначальників 

філософії техніки в Росії був російський інженер Петро Енгельмейер, 

який написав роботи «Загальні питання техніки» (1899), «Філософія 

техніки» (1912-1913) та ін. Вітчизняний вчений світового значення 

Володимир Вернадський розробляє концепцію ноосфери як засобу 

противаги  катастрофічних наслідків промислової експансії, що 

досягають планетарного масштабу.  Анрі Бергсон, французький 

філософ, зазначав, що «техніка і технічна діяльність обумовлені 

принциповою нездатністю людини до злиття з природою і вона 

ставить між собою і природою технічні засоби». Мартін Хайдеггер 

розумів техніку як «прояв можливостей людини існувати поза 

природою і впливати на неї». Бенджамін Франклін, американський 

вчений , визначав техніку  як «засіб матеріалізації знань людини і 

реалізації нею законів природи». Як самостійна філософська 

дисципліна філософія техніки складається з середини двадцятого 

століття. Саме в цей час вплив техніки в суспільстві стає всеосяжним, 

а питання, пов'язані з феноменом техніки, специфічною роллю 

техніки в житті людини і суспільства, виявляються як філософські, 

смислотворні. Так, О. Шпенглер в гранично драматичному тоні, 

розцінює сучасну епоху як наближення «часу останніх катастроф»: 

«механізація світу вступила в стадію найнебезпечнішого 

перенапруги». Все органічне стає жертвою експансії технологічної 

організації, штучний світ витісняє і отруює світ природний. 

Трагедією для світової цивілізації, що стикається з глобальним 

забрудненням навколишнього середовища, виснаженням природних 

ресурсів, загрозою ядерної катастрофи і багатьом іншим, стає 

непродуманий розвиток техніки. На думку американського філософа 

Х. Сколімовського, «філософія техніки є філософією нашої культури. 

Це філософія людини і цивілізації, що побачила себе в глухому куті, 

якій загрожує спеціалізація, роздробленість і розпорошеність і яка 

усвідомлює, що обрала хибний шлях для свого спілкування з 

природою».  

Техніка – сукупність створених засобів і знарядь виробництва, а 

також заходи та операції, вміння та майстерність здійснення 

трудового процесу. Мета і функція техніки – перетворювання 
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природи та світу людини згідно з цілями, які ставлять люди, що 

мають певні потреби і бажання. Можна розглядати техніку як 

самостійний феномен, однак ця самостійність певною мірою 

відносна: техніка органічно залучена до контексту соціального буття 

та свідомості, є основою цивілізації, перебуває у вирі історичного 

часу й постійно прогресує. Технічні інновації стають каталізатором, 

імпульсом докорінних змін у всій системі людського життя. Систему 

«людина – техніка» відносять до продуктивних сил суспільства. 

Розрізняють техніку пасивну: виробничі приміщення, споруди, 

засоби зв'язку (шляхи, канали, мости), засоби поширення інформації 

(телерадіозв'язок, комп'ютерний зв'язок тощо) і техніку активну: 

знаряддя праці ручної і розумової, що забезпечують життєдіяльність 

людини, апарати управління виробничими та соціально-

економічними процесами. Стрижень економічного життя суспільства 

– потреби і праця. А вся історія цивілізації є постійною діяльністю 

людей, що спрямована на досягнення матеріальних і духовних благ. 

Будь-який морально виправданий успіх у житті людини є успіх праці. 

Праця народжує світ культури, її цінностей і сама є феноменом 

культури. Розрізняють працю розумову і працю фізичну. Однак 

відмінності між ними не є абсолютними, оскільки будь-яка фізична 

праця має власну інтелектуальну складову. Філософія праці 

знаходить своє логічне продовження у філософії техніки. 

Філософському вивченню феномену техніки приділяється належна 

увага лише останні сто років. 

У наш час актуальною є філософська інтерпретація поведінки 

різних технічних програм – комп'ютерних вірусів, здатних до 

свавільного копіювання (розмноження), а також до зовсім інших дій, 

незалежних від волі людини, іноді – й усупереч їй. Чи означає це, що 

людина створює певне нове життя, своєрідний «дух у людині»? Цю 

точку зору обстоює прихильник біхевіористської інформаційної 

теорії пізнання К. Сейр. У своєму дослідженні «Кібернетика та 

філософія розуму» він стверджує, що комп'ютер чи комп'ютерна 

програма здатні до дій та цілеспрямованої поведінки, типової для 

людини. Вони можуть мати свідомість, що, зрештою, призводить до 

заперечення якісних розбіжностей між природою фізичних і 

духовних явищ. Врешті-решт питання про можливості створення 

штучного інтелекту, який був би рівним або навіть переважав 
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людський розум, зводиться до традиційного філософського питання 

про природу людського розуму взагалі. Без його вирішення навряд чи 

можливе створення штучного інтелекту. В цьому контексті Г. 

Дрейфує, автор книги «На що спроможний комп'ютер? Межі 

штучного інтелекту», зазначає: «Те, що ми дізнаємося про межі 

розуму комп'ютера, засвідчить нам багато й про людський інтелект». 

Постановка проблеми про наслідки створення штучного інтелекту 

передбачає в тому числі і пошук відповіді на питання, чи здатні 

машини до самостійного мислення. 

Одні мислителі бачать майбутнє людства і техніки в райдужному 

світлі: техніка в процесі свого розвитку автоматично вирішить всі 

соціальні колізії, створить суспільство достатку, ліквідує те, що 

принижує людину: не творчий характер праці і фізично важку працю; 

забезпечить радісне творче життя. Інші, навпаки, бачать в техніці 

демона, який підпорядковує собі людину: ера людини зміниться ерою 

роботів, відбудеться інтелектуальне виродження індивідів, моральна 

деградація особистості. Частина мислителів пов'язують подальший 

прогрес техніки виключно з розвитком науки, раціонального 

пізнання, інші, покладають сподівання на цінності культури, на 

етику, в тому числі й релігійну.  

У сучасній філософії техніки можна виділити чотири великих 

напрями: сцієнтистський, соціологічний, антропологічний і 

релігійний. Вони аналізують взаємозв'язок техніки з наукою, 

суспільством, людиною і вірою. Перший напрямок – сцієнтистський 

виникає ще в 70-х роках ХІХ століття. Техніка розглядається як 

практична реалізація наукових знань. Здійснюється філософський 

аналіз системи «наука-техніка». Техніка починає розглядатися як 

будь-який спосіб людської діяльності, що застосовує методи 

наукового пізнання. Другий напрямок – соціологічний. Він аналізує 

взаємовідносини техніки і суспільства. Третій напрям – 

антропологічний. Свою проблематику цей напрямок сформулював 

ще в 30-і роки нашого століття. Технічне середовище розглядається 

як спосіб існування людини. Четвертий напрям – релігійна філософія 

техніки. Він є спробою знайти в релігійній вірі порятунок від 

технічного песимізму. Релігійні інтерпретації техніки виникли на 

початку ХХ століття і активно стали реагувати на суперечливі 

тенденції науково-технічного розвитку та його наслідки. Цей напрям 
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розглядає техніку як втілення надприродною сутності – Бога. На 

думку К. Ясперса, представника релігійного екзистенціалізму, 

техніка радикально змінила повсякденне життя людини в 

оточуючому її середовищі, примусово перемістила трудовий процес 

і суспільство в іншу форму, в сферу масового виробництва, 

перетворила усе існування на дію деякого технічного механізму, усю 

планету – на єдину фабрику. Тим самим відбувся і відбувається по 

сьогодні повний відрив людини від її ґрунту. Людина стає 

мешканцем Землі без батьківщини, губить наступність традицій. Вже 

в першій половині ХХ ст. філософи почали осмислювати кризу 

ідентифікації та проблеми глобалізації, спричинені технічним 

розвитком людства. 

Отже, техніка є невід'ємною складовою людського існування. 

Людина й суспільство не існують поза техносферою, техніка є 

історичною, вона постійно оновлюється, а історичність техніки 

віддзеркалює історичність людини.  
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ВЗАЄМОДІЯ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ 

 

Проблема релігії та політики, а точніше їх взаємодії один між 

одним, було розкрито лише в другій половині XIX століття, коли 

політична наука розділила ці галузі між собою. До цього політика та 

релігія у своїй діяльності мали спільні предмети та методи. Їх 

взаємодія зумовлена тим, що в якості форм свідомості вони мають 

спільних носіїв, а структури є тісно пов’язаними. Наприклад, 

політика у своїй структурі має такі складові, як-от: політична 

свідомість, політична діяльність, політичні організації, політичні 

відносини, а структура релігії – релігійну свідомість, релігійну 

діяльність, релігійні організації, релігійні відносини. Найтісніша 

взаємодія відбувається між першими 3 елементами обох структур. 

Дана проблема досить детально розглянута в роботах 

Бабкіної  О., Горбатенко В., Кирюшко М. Кривицької О., 

Паращевіна М., Сагана О., Тихомирова Л., Ткача С., Щипкова О., 

Шубіна О. Тема потребує дослідження через постійний розвиток 

релігійно-політичних відносин, що є завжди актуальними, особливо 

в країнах, де церква знаходиться на рівні з політикою. 

Взаємодія політики і релігії на різних щаблях історії зумовлена 

спільністю багатьох особливостей їх існування та функціонування. 

Політика і релігія мають справу з великими групами людей, 

спрямовані на все суспільство, на всі соціальні спільності. Політика і 

релігія – частини структури суспільства, проте займають в ній різні 

місця: політика, як і право, найбільш близька до економічної системи, 

в той час як релігія найбільш віддалена від матеріального життя. Від 

політики, врешті-решт, значною мірою залежить становище релігії та 

церкви в суспільстві, можливості здійснення нею своєї ролі як форми 
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суспільної свідомості, як світогляду великих груп людей, через яких 

релігія може зворотно впливати на політику і політичні процеси. 

Релігія зовсім небайдужа до подій, що відбуваються в суспільстві, 

політичній системі, в глобальному світі. Вона здатна своєрідно 

реагувати на них, впливаючи, насамперед, на людей віруючих [1, с. 

1]. 

Як результат, при взаємодії церкви та політики сформувалися 

кілька моделей державно-церковних відносин: теократія, 

цезаропапизм, законодавча підтримка, відокремлення церкви від 

держави та проміжний стан між моделлю державної церкви та 

моделлю повного відокремлення церкви від держави: 

1. Теократія – форма правління, коли вся повнота влади в 

державі належить релігійному лідерові. Церковна влада домінує над 

світською. Теократія досить розвинута в ісламських країнах, таких як 

Іран, Саудівська Аравія. У своєму минулому теократичними 

країнами були Китай, Японія, Індія, країни Африки, Європи. 

2. Цезаропапизм – модель, яка передбачає політику світської 

влади, яка спрямована на підпорядкування собі всього церковного 

життя. Церква в такому разі виявляється повністю залежною від 

держави. Класичним представником такого правління є Візантія, де 

імператори збирали церковні собори, вирішували догматичні 

суперечки, призначали патріархів, тощо. 

3. Законодавча підтримка – модель, яка забезпечує певну церкву 

привілейованим станом в державі. У сучасному світі такі церкви 

існують в Англії, Швеції, Данії, Ірані, Кувейті. Особливий статус їх 

зафіксований у конституціях близько 40 держав та в 22 із них 

головою держави може бути лише людина, що належить до офіційної 

церкви. 

4. Відокремлення церкви від держави – модель, що забезпечує 

неможливість втручання церкви в державну владу. Така модель 

характерна для соціалістичних країн, що мали «атеїзацію». 

5. Проміжний стан – модель, яка передбачає неможливість 

втручання церкви в державні відносини, але зі збереженням 

державної підтримки. Найяскравішим прикладом є Німеччина, яка 

хоч і толерантно ставиться до різних релігій, але все одно її ставлення 

залишається неоднаковим [1, с. 370]. 
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Проблема релігії та політики завжди буде актуальною через їх 

постійну взаємодію та спільних носіїв. Дослідження даної проблеми 

дозволить краще зрозуміти механізм здійснення політики та 

важливість церкви в даній сфері. Особливо ефективно релігія впливає 

на суспільні дії своїх послідовників шляхом використання їх 

релігійних почуттів і уявлень. Для нас головним у цьому є те, що саме 

релігія спроможна об’єднувати народ величезною силою завзяття та 

ентузіазму, на яку здатна (за глибиною захоплення) хіба що 

безпосередня загроза існування народу за часів агресій проти нього 

[2] 
 

Список використаних джерел: 
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АБОРТ ЯК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ТА ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 

 

Постановка проблеми. У сучасному світі досить поширеного 

обговорення отримала проблема аборту. Консервативні країни, де 

значно поширена релігія, цю тему навіть не піднімають, адже аборт 

вважається одним із найважчих злочинів, що прирівнюється до 

вбивства родича. В європейських країнах до цього ставляться більш 

стримано, хоч і не у всіх країнах він легалізований. Крім того, 

значного поглиблення проблеми завдають соціально-побутові 

чинники, наприклад, відсутність необхідних умов для проживання 

майбутніх дітей чи страх перед непорозумінням соціуму. В сучасного 

покоління стала помітна тенденція до зростання важливості 

психологічного фактору, коли молодь відчуває небажання мати 

дитину чи взагалі сім’ю.  

Розробленість проблеми. Проблема аборту є зовсім не новою, 

адже вона була розкрита ще дві тисячі років тому Гіппократом та 

Платоном (бл. 427 бл. 347 р. до н. е.), який в одному із 

найориґінальніших і найсміливіших політичних трактатів у історії 

людства «Державі» писав, що в ідеальній держави кількість дітей має 

бути не більше встановленої норми, якщо держава є перенаселеною, 

а аборт визнавався обов’язковим [1]. Гіппократ навпаки був 

противником абортів і вважав їх вбивством. 

Основний виклад. На мою думку, позитивних сторін в аборту 

немає, але можна назвати виправдані та невиправдані сторони цього 

процесу. Назву найголовніші причини для виправдання та легалізації 

абортів: 

- якщо дитина становить загрозу для життя матері; 
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- якщо батьки не матимуть змоги утримувати дитину чи надати 

їй достатньо умов для майбутнього життя; 

- якщо для дитини є загроза життя у перенаселеній країні 

(наприклад, заборона в Китаї мати другу дитину стала поштовхом для 

абортів, адже друга дитина має значні утиски в правах. Проте 

наслідком цього стало неправильне співвідношення чоловіків та 

жінок); 

- психологічне небажання мати дитину або неможливість 

кар’єрного росту жінки. 

Це є найголовніші фактори для виправдання аборту, що є 

докорінно неприроднім процесом, адже вагітність є можливістю для 

продовження роду. Проте легалізація абортів дасть змогу працювати 

спеціалістам у цій галузі, що значно знизить ризик для життя чи 

здоров’я жінки. Робота в країні з даною забороною спричинить 

значний ризик. У давні часи використовували спеціальні рідини, що 

спричиняли «виганяння дітей» [1]. 

Тепер звернемо увагу на особливості, які розкривають 

невиправданість аборту: 

- аборт спричиняє значне погіршення здоров’я жінки. Крім 

хвороб жінка отримує ускладнення для наступних родів [2]; 

- через аборт у жінки виникають психологічні проблеми, адже 

відбувається переривання інстинкту матері, жінка відчуває постійну 

пустоту[2]. 

- аборт значно знижує кількість населення, що спричиняє 

вимирання нації, що можна спостерігати на прикладі багатьох 

сучасних держав, як-от: Україна, Латвія, Естонія, Росія, Білорусь. 

Проте залишається значна кількість суб’єктивних поглядів на цю 

проблему, що не виправдовують гуманізм сучасних країн і 

суперечать праву на життя кожного. 

Висновки. Існує значна кількість поглядів на легалізацію абортів, 

що залежать від об’єктивних факторів країни чи окремих її громадян, 

а також від суб’єктивних факторів як віросповідання чи переконання 

окремих людей. Ця проблема надзвичайно важка для вирішення в 

сучасному суспільстві через розділення поглядів на виправдання 

аборту. Але сучасний гуманізм суперечить легалізації абортів. 
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ПРИРОДА, КОНЦЕПЦІЇ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА 

 

Лідерство – універсальний за своєю природою феномен 

суспільного життя. Воно існує скрізь - у великих і малих організаціях, 

в бізнесі і в релігії, в компаніях і університетах, в неформальних 

організаціях, у вуличних зграях і масових демонстраціях. Лідерство 

властиво будь-якій сфері людської діяльності, для існування і 

процесу якої потрібне виділення керівників і відомих, лідерів і 

послідовників. 

Спочатку, в примітивних суспільствах, де ще не були виразно 

виражені і усвідомлені приватні інтереси автономної особи, а 

існували потреби нерозчленованого цілого (роду, племені), функції 

лідера були розвинуті слабо. Вони зводилися в основному до 

забезпечення фізичного виживання общинників. 

Зростання різноманітності потреб, появу нових видів діяльності 

істотно ускладнили соціальні відносини, що зажадало 

впорядковування поведінки індивідів, гармонізації і узгодження 

людських потреб і дій. Тоді-то і з'явився політичний лідер, тобто 

людина, здатна визначати загальну мету, засоби їх досягнення, 

організовувати процес розподілу ролей і функцій усередині 

співтовариства. 

Політичне лідерство - це процес взаємостосунків між людьми, 

при яких одні виражають і знають потреби, інтереси своїх 

послідовників і через це володіють престижем і впливом, а інші - 

віддають їм добровільно частину своїх політичних, владних 

повноважень і прав для здійснення їх цілеспрямованого 

представництва і реалізації. 
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У сучасній політичній науці є різноманітні визначення поняття 

«політичне лідерство», зокрема: 

- це влада, яку здійснюють один чи кілька індивідів з метою 

пробудження членів суспільства, нації до дій; 

- це стосунки між людьми у процесі спільної діяльності, за якої 

одна сторона забезпечує перевагу своєї волі над іншими; 

- це постійний легітимний вплив владних осіб на суспільство, 

організацію чи групу. 

При цьому прийнято виділяти такі ознаки політичного лідерства: 

- лідерство передбачає постійний вплив на навколишніх; 

- політичний вплив має бути всезагальним і стосуватися всіх 

членів керованої спільноти; 

- лідерство закріплюють певні норми, правила, привілеї, 

повноваження. 

Загальновизнаною і зберігаючою свою актуальність є типологія 

лідерства М. Вебера. Він виділив три типи лідерства: 

Традиційне лідерство спирається на механізм традицій, ритуалів, 

силу звички. Звичка підкорятися заснована на вірі в святість традиції 

і передачі влади за спадком. Право ж на панування лідер придбає 

завдяки своєму походженню. Цей тип лідерства втілює правління 

вождів, старійшин, монархів. 

Харизматичне лідерство-припускає виняткові якості самого 

лідера, якими він володіє насправді або які приписуються йому його 

оточенням і всіляко роздуваються засобами масової інформації. 

Харизматичними лідерами були В. Ленін, І. Сталін, А. Гітлер, 

Мао Цзедун, Р. Хомейні та ін. Основою легітимності харизматичного 

лідера є його перевага над іншими. 

Раціонально-легальне (демократичне лідерство) засновано на 

існуючій в суспільстві нормативно-правовій базі. Наприклад, 

відповідно до конституційних норм громадяни обирають президента 

своєї країни, довіряючи йому на певний термін вищий пост в державі. 

Основою його легітимності є президентський статус (державна 

посада). 

Концепції лідерства можна умовно розділити на три основні 

напрями. Згідно першого – в «масовій людині» живе потреба в 

авторитеті і покровителі. Відсутність лідера-героя для багатьох 

людей стає мало не трагедією. І такі люди посилено шукають собі 
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кумирів і інколи створюють героїв навіть з посередніх людей 

(З. Фрейд). 

Другий напрям поділяє народ на лідерів і масу. Значення лідерів 

у суспільному житті він сильно перебільшує, а роль натовпу, навпаки 

– недооцінює. На його думку, лідери можуть все, достатньо тільки їм 

навчитися володіти психологією маси. Натовп завжди шукає вождя і 

сам прагне до підпорядкування (Г. Лебон). 

Третій напрям психологічної концепції пояснює феномен 

лідерства існуванням певного типу осіб, схильних до авторитаризму 

і постійно прагнучих до влади. Нерідко ці люди мають певні 

комплекси неповноцінності і щоб якось їх компенсувати, прагнуть 

проявити себе, підносячись над іншими (Е. Фромм). 

Існує низка концепцій, які обґрунтовують природу політичного 

лідерства: 

1. Теорія рис – пояснює феномен політичного лідерства 

наявністю видатних рис у людини, а саме: розуму, компетентності, 

організаційних здібностей тощо (Е. Богардус). 

2. Ситуативна теорія – трактує лідера як продукт ситуації. 

Причина лідерства полягає не в індивідові та притаманних йому 

рисах, а в ролі, яку лідер має виконувати за конкретної ситуації 

(Ф. Фідлер). 

3. Концепція послідовників – розкриває лідерство через 

взаємовідносини між лідером та його послідовниками, через вплив 

останніх на політичного лідера. 

4. Психологічна концепція – в основі лідерства – прагнення 

людини перебороти певні комплекси і табу, досягти більшого, ніж 

вона має або може. Ця риса є в творчості, мистецтві та політиці.  
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ФІЛОСОФСЬКА ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ ЯК ОСНОВА НАУКОВОЇ КАРТИНИ 

СВІТУ 

 

Постановка проблеми. Питання про природу та сутність 

людського пізнання, його можливості, рівні, форми, ознаки 

достовірності знання упродовж майже всієї історії філософії були її 

органічною складовою частиною. Без певних вирішень пізнавальної 

проблематики навряд чи можливі виправдані, обґрунтовані 

філософські вчення та дослідження. Крім того, філософські проблеми 

пізнання служать орієнтирами для наукових пошуків, а також для 

життєвого людського самоутвердження. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми пізнання досліджує 

розділ філософії (або філософська наука) під назвою «гносеологія'» 

(давньогрец. «гносис» – пізнання; «логос» – учення, наука). Інколи 

цей розділ філософії іменують «епістемологія» (давньогрец. 

«епістема» - знання, наука; «логос» – учення), але здебільшого 

епістемологію розглядають або як теорію знання, або як дослідження 

лише наукового знання. Першим питанням гносеології є визначення 

природи пізнання: що є пізнання, що штовхає людину до пізнання, чи 

приречена людина пізнавати? У найзагальнішому розумінні пізнання 

постає як процес взаємодії свідомості та дійсності, унаслідок якої у 

свідомості вибудовуються пізнавальні образи, інтелектуальні моделі 

та конструкції, які дають змогу людині пізнавати дійсність, робити 

свої дії оптимальнішими або ефективнішими, збільшувати свої 

можливості та міру свободи. 

При осмисленні наведеного розуміння пізнання важливо 

звернути увагу на те, що реально здійснює пізнання не свідомість 

сама по собі, не мозок, а людина з усіма її життєвими проблемами, 
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можливостями, бажаннями та пристрастями. Цей момент входить у 

поняття об'єкта та суб'єкта як вихідних понять гносеології. 

Суб'єкт пізнання – це людина, що постає вихідним пунктом 

життєвої та пізнавальної активності, що здобуває знання, вибудовує 

теорії та концепції, зберігає та історично передає їх новим 

поколінням. Об'єкт пізнання – фрагмент (частина) будь-якої 

реальності (природної, соціальної, суб'єктивної, розумової, душевної 

та ін.), який не збігається у цей момент з інтелектом, що пізнає, та на 

який спрямована пізнавальна активність. Найчастіше пізнання 

ототожнюється саме із процесом продукування знання, але неважко 

побачити в людській допитливості, у пізнавальному натхненні, у 

прагненні щось пізнати та зрозуміти бажання проникнути в потаємні 

глибини речей, опанувати їх, впливати на них. Цей моменту пізнанні 

робить його живим, енергійно напруженим, емоційним, злитим із 

волею та бажанням. Але якщо ми поставимо «остаточне» запитання: 

якою може бути кінцева мета пізнання, - то, урешті-решт, через 

пізнання ми сподіваємося знайти для себе (і для людства) щось 

найважливіше, заповітне. За допомогою пізнання ми прагнемо 

розв'язання основних проблем нашого життя, оскільки пов'язуємо 

пізнання із духовною сутністю людини та із можливістю для неї саме 

у духовному пошуку досягнути для себе найважливішого. 

Звідси стає зрозумілим, що саме пізнання замінює для людини те, 

що у тварин виконують інстинкти, тобто забезпечує особливий тип 

зв'язку людини з дійсністю. Без пізнання немає людини як унікальної 

особистості. Коли людина включається в соціально-культурні зв'язки 

та відношення, прилучається до суто людських способів 

життєдіяльності, її пізнавальні здібності реалізуються майже 

автоматично, і інколи виникає враження, що знання виростають в 

людині так само природно, як, наприклад, нігті або волосся. Але 

такого роду навички, тобто навички стихійного продукування знань 

та уявлень, мають тенденцію зростатися із безпосередніми умовами 

життя і не виходити за певні, досить вузькі межі. 

Знання суттєвого, знання, необхідні для розширення горизонтів 

здійснення людської свободи, стихійно не виникають. Тому на 

певному рівні соціальної життєдіяльності, на певному рівні 

особистого розвитку людина повинна усвідомити роль і функції 

пізнання і почати робити свідомі зусилля задля їх придбання. Якщо 
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ж цього не відбудеться, то, скоріше за все, здійсниться консервація 

елементарного досвідного знання, яке буде функціонувати в певному 

суспільному середовищі майже так, як функціонують умовні 

рефлекси. Звідси випливає необхідність виділення у суспільному та 

індивідуальному розвитку пізнання двох основних стадій: 

а) стихійної, яка є досить консервативною, належним чином не 

усвідомленою; 

б) активно-дійової, яка є усвідомленою, свідомо організованою 

та спрямованою на спеціальне продукування знань. 

Окреслена багатоаспектність пізнання знаходить своє виявлення 

у різних видах пізнання: життєво-досвідне пізнання постає 

безпосереднім, прямо вписаним у процеси повсякденної людської 

життєдіяльності; воно є дуже різноманітним за проявами, але 

нерозчленованим ні за змістом, ні за формами існування: тут емоції 

переплетені зі знанням, бажанням тощо; мистецьке пізнання 

окреслює реальність не відсторонено, а через переживання. Воно 

більше передає не предметні окреслення дійсності, а людське 

ставлення до неї. За змістом воно умовне, тобто надає простір 

проявам уяви, фантазії, суб'єктивним схильностям людини. Завдяки 

цьому художнє пізнання інколи випереджає хід подій, окреслює їх 

більш багатогранно, багатобарвно та життєво, ніж наука; наукове 

пізнання культивується спеціально через усвідомлення ролі знання; 

воно є спеціалізованим та спеціально організованим, контролює свій 

хід, намагаючись досягти максимального ступеня достовірності 

знання; релігійно-містичне пізнання часто окреслює джерела своїх 

відомостей як божественне об'явлення, особливе просвітлення, і хоча 

ці джерела залишаються для нас багато в чому таємничими та 

недосяжними ні для контролю, ні для свідомого використання, немає 

сенсу заперечувати особливу значущість для людини того, що 

викладено у священних текстах і релігійних настановах; історія 

людства переконливо це доводить; екстрасенсивне пізнання, інтерес 

до якого особливо зріс наприкінці XX ст., також залишається для нас 

багато в чому незрозумілим; ми можемо констатувати, що так звані 

екстрасенси, контактери мають можливість отримувати інформацію 

з якихось незвичайних джерел. Цей вид пізнання використовують у 

суспільстві, але природа його для науки поки що незрозуміла. 
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Кожен із означених видів пізнання не заміняє інших, і тому їх 

слід розглядати у взаємному доповненні одне до одного. 

Висновок. філософська теорія пізнання (гносеологія) вивчає 

процеси, закони, форми і методи одержання знання про навколишню 

реальність, окреслює шляхи досягнення об'єктивної істини. У 

раціональному (науковому) пізнанні істинним має бути не тільки 

кінцевий результат пізнання (наукові дані), а й метод його 

одержання. Важливим завданням цього методу є виявлення 

взаємозв'язків, які надають світові цілісності, з'ясування глибинних 

причин постійного розвитку всього сущого - природи, суспільства, 

людини та її мислення. Отже, можна зробити висновок, що пізнання 

у своїй дійсності постає як багатогранний та складний процес, в 

якому знаходять своє виявлення як духовні здібності людини, так і її 

найважливіші життєві зацікавлення.  



169 

Кузьміна Анастасія 

Євгенівна 

курсант 204 навчальної групи 

ННІ № 2 НАВС, рядовий 

поліції 

Науковий керівник:  

Доцент кафедри теорії 

держави і права НАВС, 

к.ю.н., майор поліції 

Тихомиров Д.О. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВИ 

 

Держава виникає і розвивається під впливом ряду факторів, а 

саме: релігійних, природно-кліматичних, техніко-економічних, 

демографічних, антропологічних, психологічних та ін. Складні, 

неоднозначні конкретно-історичні умови (процеси) формування 

держави, а також розмаїття філософських і ідеологічних позицій 

авторів концепцій обумовлюють множинність теорій щодо причин 

виникнення держави. Кожна з них відображає різні погляди і 

судження на природу держави та її походження. Зокрема, одна із 

найдавніших – теологічна теорія – висувала ідеї непорушності і 

вічності і водночас залежності держави від божественної волі, яка 

знаходить свій вияв через релігійні організації, а патріархальна теорія 

походження держави (Платон, Арістотель, Фільмер) представляє 

державу продуктом природного розвитку, результатом поступового 

розростання сім’ї. В основі виникнення держави вбачає природний 

потяг людей до взаємного спілкування. Спільним для представників 

техніко-економічних теорій походження держави є переконання в 

тому, що розкладання первісного суспільства було пов’язане 

передусім з виникненням виробничих (замість збиральних) видів 

господарювання і їх розвитком.  

В цілому в теорії держави і права нема єдиної думки щодо 

закономірностей виникнення держави. Існують численні 

домарксистські й марксистсько-ленінські доктрини, а також 

історичні, економічні, географічні, демографічні, політичні, 

соціальні та інші особливі причини виникнення держави у різних 

народів. Жодна з цих теорій виникнення держави не в змозі охопити 

й розкрити як сутність держави, так і передумови її походження. 
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Кожна з уже існуючих і тих теорій, які ще можуть виникнути, 

висвітлює лише одну або групу причин виникнення держави. Як 

правило, кожна з концепцій виражала інтереси певної групи 

населення і часто с однобокою. Тому лише у своїй єдності всі вони 

відтворюють більш-менш повну картину передумов і процесів 

походження держави. 

Теорія походження держави представлена в правознавстві 

багатьма роботами теоретиків державотворення, серед яких виділимо 

найбільш значні сучасні концепції держави Дж. Кейнса, 

Т.Р. Мальтуса, Г. Моски, В. Парето, Л. Петражицького, Г. Спенсера, 

Е. Хантінгтона та ін. 

Таким чином, сучасні концепції держави дуже різноманітні, що 

зумовлюється: складністю соціальної структури сучасного 

суспільства; історичними особливостями розвитку тих чи інших 

країн; різноманітністю методологічних підходів до певної проблеми; 

існуванням країн різного ступеня розвитку та ін. До сучасних теорій 

виникнення держави належать, органічна теорія, космічна теорія, 

теорії – правової, національної, фашистської держав, теорія «держави 

загального благоденства», теорія еліт та інші.  

Зокрема, органічна теорія – розглядає державу як витвір самої 

природи, продукт її розвитку, як результат соціальної (органічної) 

еволюції. Обґрунтував цю теорію Г. Спенсер. Держава, за нею, схожа 

на людський організм, де окремі її біологічні органи тотожні органам 

управління, галузям господарства, а вона народжується, 

розмножується і гине тощо.  

Космічна теорія – найновіша теорія виникнення держави, суть 

якої полягає в тому, що держава виникла і була рекомендована як 

вища організація управління суспільством іншими космічними 

цивілізаціями.  

Теорія «держави загального благоденства» – її створив у першій 

половині XX ст. Дж. Кейс і нині вона має багато прихильників. На 

думку засновників цієї концепції, сутність її полягає в тому, що 

сучасні держави позбулися класового характеру і тому 

найголовнішим призначенням майбутньої держави виступає не 

захист класових інтересів, а забезпечення благ усього суспільства. 

Характерною рисою такої держави є звуження репресивно-каральних 

функцій і суттєве обмеження державного примусу. Основними 
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функціями держави стають: культурно-освітня діяльність, охорона 

здоров’я, соціальне забезпечення, захист працівників від надмірної 

експлуатації з боку роботодавців.  

Теорія еліт – її заснували на початку двадцятого століття 

італійські політологи Г. Моска та В. Парето. Сутність цієї теорії 

полягає в боротьбі пануючої меншості (еліти), котра керує державою, 

та підпорядкованої більшості до якої належить усе інше населення. 

Демократію, за цією теорією визначають як утопію, марево. 

Некомпетентне населення, виборюючи демократію, прокладає шлях 

до тоталітаризму (соціалізму, фашизму). Вони пов’язували свободу 

людства не з демократією, а з управлінням державою компетентною 

правлячою елітою. На їх думку, державою завжди править пануюча 

еліта. Вона утворюється у трьох головних сферах: політичній, 

економічній та інтелектуальній. Найкращі індивіди еліти здійснюють 

керівництво державою. З часом кожна правляча еліта зупиняється на 

досягнутому, втрачає свої творчі якості і вироджується. На зміну їй у 

суспільстві виникає нова потенційна еліта, яка прагне захопити 

владу. Пануюча еліта добровільно владу не передає. Тому зміна еліт, 

як правило, здійснюється шляхом насильства (переворотів, 

революцій). Ці явища на думку авторів згаданої теорії, є природними 

і корисними. 

Таким чином, кожній з наведених теорій притаманні як певні 

недоліки, так і позитивні моменти, але всі вони мають право на 

існування, є відображенням рівня економічного, соціального 

розвитку суспільства і свідомості людства, сприяють кращому 

розумінню передумов і причин походження держави.  
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ І МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Сучасний розвиток українського суспільства спонукає державу 

до пошуку відповідного механізму її функціонування, який 

упереджував би протистояння за етнічною, культурною чи мовною 

ознаками. Будь-яким діям має передувати аналіз соціально-

економічної та етнопрофесійної структури конкретного регіону, його 

найважливіших характеристик щодо існуючих та потенційних 

етнокультурних проблем. 

Головна мета етнорегіональної політики – забезпечення 

реалізації національних потреб, конфесійних особливостей різних 

спільнот, не ігноруючи загальнонаціональних стратегічних інтересів 

держави. Йдеться про створення необхідних умов та механізмів 

регенерації національного життя народів, збереження та розвиток 

національних культур, мов, традицій, про їх духовну співтворчість. 

Регіони, будучи етнічно неоднорідними за складом населення, 

територіально відтворюють культуру різних національностей. Тому 

кожен з них повинен мати власну програму оптимізації міжетнічних 

відносин.  

У сфері міжетнічних відносин Україна дотримується принципу 

множинності – підтримки й розвитку етнічної та культурної 

самобутності всіх національностей країни. Водночас одним із 

пріоритетів є зміцнення єдності та солідарності українського 

суспільства, формування самосвідомості та патріотизму всіх 

громадян. 

Від національного самопочуття українців залежить духовний 

розвиток усіх інших етнічних груп України, міжнаціональна злагода 

в суспільстві. Тому важливим є створення умов для їх 



173 

етнокультурного розвитку. Це питання регулюють і регламентують 

Конституція України, законодавчі акти, відповідні державні 

програми. Зважаючи на наслідки багатовікової політики 

денаціоналізації в багатьох регіонах України, окремі аспекти 

національного буття українського етносу потребують спеціальної 

державної підтримки. Забезпечуючи життєдіяльність українців, 

держава покликана гарантувати рівні права усім громадянам 

незалежно від їх національного походження, сприяти вільному 

розвитку їхніх культур і мов. 

Українська держава виходить із того, що в поліетнічному 

суспільстві соціальноекономічні та духовнополітичні перетворення 

повинні узгоджуватися з політикою у сфері міжнаціональних 

відносин, засадами якої є: 

- конституційне гарантування рівних можливостей для участі 

громадян в усіх сферах суспільного життя незалежно від їхньої 

національності; 

- визнання національних прав особи невід´ємною частиною 

прав людини та громадянина, її основних свобод; 

- дотримання балансу загальнонаціональних, регіональних та 

етнічних інтересів; 

- забезпечення прав осіб, що належать до національних 

меншин, сприяння збереженню їхніх культури, мови і традицій; 

- відновлення прав депортованих етносів, не допускаючи при 

цьому нових дискримінаційних утисків за національно культурними 

ознаками; 

- створення атмосфери взаєморозуміння та терпимості, 

культурного діалогу між усіма етнічними групами, громадянами 

незалежно від статі, віри, національного походження, соціального 

стану та місця проживання; 

- розвиток поліетнічного українського суспільства на засадах 

діалогу, мирного розв´язання конфліктів, відмови від застосування 

сили, крім адекватних дій при загрозі масового порушення прав 

людини та окремих етнічних спільнот; 

- використання існуючих та сприяння у створенні нових 

міжнародних механізмів захисту прав та свобод українців у 

зарубіжних країнах. 
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Дотримуючись міжнародних зобов´язань щодо забезпечення 

прав національних меншин у своїй державі, формуючи власну 

законодавчу базу в цій сфері, Україна прагне, щоб аналогічно були 

захищені права зарубіжних українців у країнах їхнього громадянства. 

Водночас передбачається, що така діяльність не повинна 

перешкоджати процесам інтегрованості українців зарубіжжя в 

суспільства, де вони проживають, адаптації до місцевих культур, 

встановлення атмосфери взаємоповаги та толерантності між усіма 

особами незалежно від етнічних, культурних, мовних та інших ознак 

у межах країни їхнього мешкання. 

Діяльність України у формуванні міжнародно-правового 

механізму співробітництва із зарубіжними українцями передбачає: 

- внесення до міжнародно-правових документів положень про 

всебічну підтримку українців у країнах їхнього розселення; 

- сприяння реалізації заходів захисту та підтримки зарубіжних 

українців через посольства та консульські установи; 

- укладання двосторонніх угод, розробка та реалізація 

двосторонніх програм забезпечення потреб національних меншин 

України та країн партнерів; 

- участь у міжнародних переговорах та консультаціях з метою 

поліпшення становища осіб, які належать до національних меншин; 

- використання міжнародних механізмів, що дають змогу 

державам та окремим особам надсилати інформацію з питань 

дискримінації в міжнародні організації; 

- звернення до міжнародних механізмів врегулювання 

конфліктів, коли національні механізми правового захисту в державі 

проживання українців упереджені та політизовані; 

- сприяння розвиткові безпосередніх зв´язків та співпраці як 

державних, так і недержавних організацій з представниками 

родинних меншин за кордоном; 

- заохочення прикордонної співпраці. 

Не менш важливим є створення необхідних умов для духовно-

культурного взаємообміну із зарубіжними українцями, розширення 

його обсягів, участь державних, громадських організацій у здійсненні 

спільних програм, проведенні різноманітних заходів, взаємному 

обміні духовними здобутками. Втілення цих засад у життя сприятиме 

створенню українських навчальних закладів, центрів української 
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культури й мистецтва, забезпеченню потреб в українських книгах, 

підручниках, періодиці. 

Українська держава виходить з того, що правові процедури та 

політичні методи, що ґрунтуються на принципах і нормах 

міжнародного права, є надійними механізмами запобігання 

конфліктних ситуацій, ефективного здійснення її політики у сфері 

міжетнічних відносин. Своєчасне узгодження етнічних інтересів, 

задоволення культурних і духовних потреб осіб різних 

національностей, сприяння вільному розвитку кожної етнічної групи 

та розкриттю її духовного потенціалу, перетворення етнічної 

багатоманітності на джерело позитивного взаємовпливу та прогресу 

– важливі чинники консолідації українського суспільства.  
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ФІЛОСОФІЯ НАСИЛЬСТВА: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЧИННИКИ 

 

Філософія – це загальнонаукова методологія, любов до мудрості, 

то в проблемах, які нас цікавлять буде доречно звернутися саме до 

цієї науки. Вчення висвітлює найбільш загальні суттєві 

характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, 

буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві 

характеристики людського ставлення до природи, суспільства та 

духовного життя у всіх його основних проявах. Саме тому ,я 

вирішила звернутися саме до цієї дисципліни з проблемою 

насильства, адже це дійсно дуже важливе питання, та у більш 

конкретних та точних науках буде складно повністю розкрити цю 

проблему.  

Багатьох цікавить, як людина яка з дитинства привчалась любити 

все живе, стає насильником чи вбивцею або як діти можуть завдати 

шкоди своїм батькам, що відбувається з цими людьми, коли вони 

здійснюють такі жахливі речі, що стає причиною цього, що так 

впливає на людину, докорінно змінюючи її принципи, погляди та 

вірування? На ці питання я спробую відповісти з точки зору 

філософії. 

Насильство – це наслідок агресії. Агресія є у всього живого. Все, 

що рухається, відстоює свої кордони, або нападає на чужі. Грубо 

кажучи, є дві форми прояву агресії: або хтось зазіхає на твоє і ти 

мусиш оборонятися, це така захисна агресія, або навпаки, ти хочеш 

отримати щось, чого ти не маєш, чуже, і ти тоді нападаєш. І ми не 

завжди знаємо про те, що ми агресивно поводимося. Ми бачимо 

щось, ми його хочемо і ми його беремо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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Фізичне насильство – це поштовхи, ляпаси, удари ногою, 

використання важких предметів, зброї й інші зовнішні впливи, які 

приводять до болючих відчуттів і травм. Такі діяння (образа дією), 

згідно з законом України, кваліфікуються як злочин. 

Психологічне (емоційне) насильство – це погрози, брутальність, 

знущання, образа словом і будь-яка інша поведінка, що викликає 

негативну емоційну реакцію й душевний біль. Емоційні образи 

ідентифікувати набагато складніше. Образи, хоча й не залишають 

синців на тілі, можуть завдавати набагато більше шкоди, й разом з 

іншого роду впливами, у тому числі фізичними, сильніше травмують 

і руйнують психіку. 

Сексуальне насильство – вид домагання, що виражається у формі 

як нав'язливих сексуальних доторкань, сексуального приниження, 

так і примусу до сексу й здійснення сексуальних дій ( аж до 

зґвалтування й інцесту) проти волі жертви. 

Крім насильства, що виходить від сторонніх осіб, як особливий 

вид виділяється сімейне (домашнє) насильство. 

Домашнє, побутове насильство, або насильство в родині, містить 

у собі фізичні, психічні, емоційні й сексуальні образи. Воно 

поширюється не тільки на замужні пари, але й на співмешканців, 

коханців, що були подружжя, батьків і дітей. Воно не обмежується 

гетеросексуальними відносинами. 

Економічне насильство в родині, такий як одноособовий 

розподіл засобів сімейного бюджету домінуючим членом родини й 

строгий контроль над витратою грошей з його боку, є однієї з форм 

вираження емоційного тиску й образи. Діалектика насильства. 

Діалектика – це наука про найбільш загальні закони розвитку і 

заснованого на цьому метод пізнання і перетворення зовнішнього 

світу, тобто діалектика – це наука про розвиток. Підхід до вивчення 

явища діалектика висловлює як його розгляд з точки зору боротьби і 

єдності протилежних сторін, тобто явище є результат взаємозв'язку 

протилежностей. Форма насильства постійно змінювалася – від 

первісного до нашого часу. Інша справа форма насильства в різних 

соціальних групах, будь то сім'я або школа. У явищі насильства 

можна знайти те вихідне властивість, яка буде вибудовувати 

взаємозв'язок інших. Розглянемо з точки зору взаємозв'язку 

протилежностей. Основне протиріччя міститься у взаємодії. 

http://ua-referat.com/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0
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Виходячи з визначення, даного нами, то протиріччям в явищі є 

взаємодія того, що допомагає робити людині свідомий внесок у 

суспільне виробництво життя, і тим, що заважає робити йому цей 

вклад. Це протиріччя до цих пір рухає розвитком насильства. 

Виділимо етапи розвитку насильства. У рабовласницький період 

насильство переважно було однією з форм примусу до праці. У 

середньовіччя насильство було поширене в усіх сферах життя, у 

відносинах феодалів і селян, між державами, між прихильниками 

різних релігій. В даний час насильство носить переважно 

психологічний характер. Але також можна виділити форму, яка 

з'явилася порівняно недавно - це терор. Він є застосуванням сили чи 

загрозою її застосування в політичних цілях. Таким чином, 

насильство пройшло в своєму розвитку шлях від фізичної перешкоди 

для здійснення свідомого вкладу в суспільне виробництво життя до 

психологічного насильства, коли об'єкт насильства навіть не 

усвідомлює самого факту вчинення насильства. 

Сучасна проблематика насильства. Як вже було зазначено вище, 

сьогодні насильство набуло масового характеру, причому 

в психологічній формі. Процес «промивання мізків» – ось основний 

інструмент психологічного насильства сьогодні. Нескінченний потік 

інформації заважає робити свідомий внесок у суспільне виробництво 

життя, і в підсумку ми робимо незрозуміло що. Людина не може 

зрозуміти, ДЕ він і НАВІЩО він! А раз так, то він не потрібен! Але 

ті ж інструменти психологічного насильства настільки «засмічують» 

свідомість, мізки, що про це людина навіть не замислюється. 

Підсумок – деградація виробничих сил суспільства. Після написання 

тез, я ще раз переконалася, що це надзвичайно важлива проблема, яку 

необхідно розкрити та вивчити ще детальніше. Я зрозуміла, що з 

безлічі різних визначень одного і того ж явища можна виділити 

гранично загальне визначення, яке підходить під всі випадки, 

тобто характеризує будь-який прояв цього явища. Я зрозуміла, що 

якщо використовувати такий підхід до кожного явища, поняття, речі, 

тобто знаходити початкову (загальну) властивість, то жити 

стане простіше, все стає гранично просто. Навколишній світ існує 

поза і незалежно від свідомості. Я зрозуміла, що його не можна 

пізнати повністю, тому що пізнання в людському існуванні 

представлено наукою, яку людина сама і вивчає і, враховуючи, що 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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знання нескінченно, порушувати питання повного пізнання 

навколишнього світу безглуздо. Я зрозуміла, що в сучасному світі нас 

скрізь оточує явище насильства. Воно присутнє у всіх взаєминах між 

людьми і навколишнім світом.  

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Від критеріїв (ознак, показників) демократії залежить не тільки 

оцінка зрілості суспільства, а й визначення напрямів його подальшої 

демократизації. Кожна нова історична епоха вносила корективи до 

критеріїв демократії. Не вщухають гострі суперечки щодо них і нині. 

Однак загальноприйнятий і найважливіший серед критеріїв – 

можливість громадян брати реальну участь в управлінні, у вирішенні 

державних і громадських справ. Суспільство не може бути 

демократичним, якщо його громадяни позбалені таких можливостей. 

Історичний досвід багатьох країн свідчить, що всі намагання 

кардинально оновити суспільне життя були приречені на невдачу, 

якщо вони не підкріплювались активним залученням різних 

категорій громадян до вироблення рішень та їх втілення в життя. 

Тільки створюючи сприятливі умови для розкриття творчого 

потенціалу громадян і подолання їх соціальної інертності, 

суспільство одержує могутній імпульс саморозвитку шляхом 

залучення до демократичного процесу головної діючої сили історії – 

народу. 

Основні ознаки демократії: 

- Юридичне визнання й інституціональне вираження 

суверенітету народу. Демократія означає юридичне визнання того 

факту, що тільки народ, а не монарх, духівництво, партійні або 

державні діячі є офіційним джерелом державної влади. Суверенітет 

народу виявляється перш за все в тому, що саме народ періодично 

обирає і в будь-який час оновлює представницькі державні органи, 

яким належить вища, нормативно-правова, зокрема законодавча, 

влада. 
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- Поділ державної влади. Без нього не було й не може бути 

демократії. У наш час результатом того чи іншого поділу державної 

влади є та чи інша форма державного правління, та чи інша система 

державної демократії. 

- Зосередження основоположних видів влади в руках 

демократичних органів. Тобто таких органів, що обираються, 

оновлюються і приймають свої рішення за більшістю голосів, а не в 

руках окремих посадових осіб. 

- Періодична виборність державних органів та посадових осіб. 

Для забезпечення справжньої демократії посадові особи повинні 

обиратися лише демократичними органами, які в змозі, по-перше, 

взяти на себе основоположну владу, не притаманну окремим особам, 

а по-друге, у будь-який момент переобрати їх і тим самим 

забезпечити їхню відповідальність, без якої демократія носить 

формальний характер. 

- Прийняття рішень за більшістю голосів і підкорення меншості 

більшості. Цей механізм функціонування демократії означає 

визнання того факту, що в рівних умовах більшість, як правило, 

частіше має рацію, ніж меншість. І тому меншість повинна 

підкорятися більшості. Це зовсім не означає, що більшість ніколи не 

помиляється, а означає лише те, що в умовах демократії реалізується 

воля більшості. 

- Рівність прав громадян на участь в управлінні державою. Вона 

передбачає: рівне право громадян обирати в державні органи та на 

державні посади і бути обраними; свободу створення громадянами 

політичних партій та об'єднань, що відстоюють їх права та інтереси; 

право на отримання та розповсюдження політичної інформації. 

Для забезпечення суспільного поступу необхідно дотримуватися 

принципів демократії. Систему принципів демократії утворюють такі 

принципи: більшості, плюралізму, рівності, поділу влади, виборності 

основних органів державної влади, гласності, незалежного контролю. 

Принцип більшості. Цей принцип не може абсолютизуватися і 

вважатися бездоганно демократичним, якщо ігнорується право 

меншості на опозицію. У демократичному суспільстві і більшість, і 

меншість громадян є цілком рівними у своїх правах і свободах.  

Принцип плюралізму. Без його дотримання неможлива 

демократична організація суспільства. Він дає можливість управляти 
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на основі врахування множинного характеру громадської думки і 

позиції різних суб'єктів політики. У плюралістичному суспільстві з 

цією метою меншості надається гарантоване законом право на 

опозицію. Підкоряючись законам та іншим рішенням державної 

влади, прийнятим за волею більшості, меншість має узаконену 

можливість виражати свою незгоду з такими рішеннями, знімати з 

себе відповідальність за ті з них, які можуть мати негативні наслідки.  

Принцип рівності. Демократія передбачає лише політичну 

рівність усіх перед законом, незалежно від соціального і 

матеріального становища, але не може гарантувати однакового рівня 

життя.  

Принцип поділу влади. Згідно з ним законодавча, виконавча і 

судова гілки влади відокремлені та достатньо незалежні одна від 

одної. Водночас вони постійно взаємодіють у процесі формування і 

здійснення державної політики. У демократичному суспільстві 

кожна влада наділена повноваженнями, але вони урівноважують одна 

одну і не дозволяють жодній посісти панівні позиції в суспільстві.  

Принцип виборності основних органів державної влади. 

Демократія передбачає забезпечення вільних виборів, які докорінно 

відрізняються від виборів недемократичних і формальних. Усі 

громадяни за таких умов мають виборчі права і реальну можливість 

брати участь у виборах. 

Принцип гласності. Гласність є однією з передумов свободи 

слова. Передбачає вільний доступ преси і громадськості до 

інформації про діяльність органів влади, господарських, політичних, 

громадських організацій. 

Принцип незалежного контролю. Здійснюється він не тільки 

«згори», а й постійно та ефективно «знизу». Відсутність контролю за 

діяльністю державних структур з боку громадськості породжує 

бюрократизм, корупцію тощо. 

Отже, демократиція суспільства вимагає такої політики, яка 

забезпечила б розумний компроміс між зростанням політичної 

активності людей, з одного боку, і збереженням порядку, дотримання 

законності, виключенням насильства під час розв'язання виниклих 

конфліктів – з іншого.  
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ДІАЛЕКТИКА ВІЙНИ І МИРУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ГЕГЕЛЯ 

 

Актуальність проблеми. Серед проблем, які нині є надзвичайно 

актуальними, це забезпечення міжнародної безпеки і миру між 

народами. На жаль, і у наш час існують локальні збройні конфлікти, 

загроза виникнення озброєного протиборства продовжує існувати. 

Для України існує реальна загроза втягування її у військово-

політичні конфлікти, насамперед з сусідніми державами, що на 

думку військових фахівців, «обернеться загрозою перетворення 

локального озброєного конфлікту у великомаштабну війну». 

Сьогодні в Україні ведеться боротьба між двома 

протилежностями, демократичними і антидемократичними 

(державними політико-правовими та антидержавними, 

антиукраїнським сепаратистським угрупованням), яке веде відкриту 

війну проти держави.  

Мета роботи: висвітлити деякі питання щодо проблеми війни і 

миру у «Філософії права» Геґеля.  

У «Філософії права» Геґель значну увагу приділяє проблемі 

сутності і функціонування держави, її внутрішній і зовнішній 

політиці, а також проблемам війни і миру. Замислюючись над 

історією війни, ми доходим висновку, що основною причиною, яка їх 

породжує, є суперечність. Великий діалектик підкреслював, що 

суперечності існують як в природі, так і в суспільстві, вони є 

джерелом всякого руху і розвитку. «Раз існують держави, – робить 

висновок філософ, – об’єктивно між ними існують суперечності які 

призводять до конфліктів і війн». 

«Війна – це акт насильства, з метою змусити противника 
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виконувати нашу волю». 

Що є причиною війн? Які її наслідки? Ці питання Геґель аналізує 

в багатьох своїх працях. «Війни виникають там, де вони лежать у 

природі речей». Філософ неодноразово  акцентує увагу на тому, що 

народи, які прагнуть бути незалежними, повинні створити сильну 

державу. «Вища честь для народу, полягає в тому, щоб створити 

державу і тим самим бути незалежним». Він прекрасно розумів, що 

молох війни вимагає не тільки жертв, але й хоробрості.  

У чому полягає її сутність? На це питання філософ відповідає: 

«Істинна хоробрість культурних народів полягає у готовності 

жертвувати собою на службі держави». Якщо держава наражається 

на небезпеку з боку агресора, то обов’язком усіх її громадян зі зброєю 

в руках захищати свою незалежність. Але для цього необхідна 

постійна армія для захисту держави і суспільства. Геґель критично 

ставиться до меркантильно існуючих поглядів щодо «вигоди чи 

невигоди, пов’язаної з введенням постійних армій». 

І хоча Геґель захищає точку зору, що захищати державу повинні 

усі громадяни, але ядром, основою повинна бути армія, професійно 

підготовлені командні кадри, яким належить захищати державу. 

Мислитель вважає, що тільки вони здатні проявляти мужність на 

полі бою і «принести себе в жертву». І хоча Геґель є прихильником 

справедливих війн, спрямованих на захист незалежності і 

суверенітету держави, але успіх чи поразка у війні у багатьох 

випадках залежать саме від полководця.  

Висновок. Філософсько-правове вчення Гегеля вплинуло на 

наступну історію політико-правової думки. Гегелівська філософія 

дала досить широкий простір для обґрунтування як консервативних, 

так і критичних опозиційних поглядів.  

У своїй роботі «Філософія права» Геґель дав глибоку 

характеристику такому соціальному явищу, як війна. Проблеми війни 

і миру мислитель тісно пов’язує з політико-правовою діяльністю 

держави. Основною причиною війни і військових конфліктів Геґель 

вважав існуючі суперечності між державами, а оскільки суперечності 

об’єктивно притаманні суспільству, війна є постійним супутником, 

прискорювачем розвитку суспільства, локомотивом історії. Отже, 

Геґель вважає, що з війною буде те ж, що було зі смертною карою. 

Вона видозміниться. Вже тепер військове мистецтво і цивілізація 
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разом працюють над пом’якшенням її варварських прийомів. Проте 

в пом’якшеному і зміненому вигляді вона буде продовжувати 

існувати, як одна з необхідних засобів розвитку політичної ідеї. XIX 

століттю належить честь виробітку, ясного погляду на війну, в якій 

бачать не тимчасове задоволення капризу володаря, а неминучий у 

розвитку ідеї криза. Справжня, законна, необхідна війна – війна через 

ідеї, війна продовження розуму, усвідомлена – становить, на думку 

Гегеля, особливість сучасного йому дев’ятнадцятого століття. Це не 

означає, що в давнину і в середньовіччі не віддавали життя за ідеї, але 

тоді ще не було усвідомлення моральної сутності війни. Сучасне 

людство усвідомлює причину, через яку воно змушено проливати 

кров. У первісному суспільстві підгрунттям війни були тваринні 

інстинкти і пристрасті, а на сьогодні їх місце зайняли чітко 

сформульовані ідеологічні конструкції та доктрини.  
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ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Політичний менеджмент як наука й мистецтво аналізу тенденцій 

політичного розвитку відіграє надзвичайно важливу роль, сприяючи 

виробленню рекомендацій для політичного керівництва, реалізації 

управлінських рішень, проектуванню нових типів мислення, 

життєдіяльності соціальної організації. У своїх ціннісних установках 

політичний менеджмент спираєтсья на конструктивність, 

компетентність, професіоналізм, гуманізм і здоровий прагматизм. 

Поняття «менеджменту» означає сукупність принципів, форм, 

методів, прийомів і засобів управління матеріальним і людськими 

ресурсами. Цей процес здійснюють певні групи людей, які відповідно 

до законодавства та усталених у суспільстві норм поведінки 

реалізують владні функції щодо державої, комунальної, 

корпоративної власності. 

Політичний менеджмент (англ. Management – керування, 

управління) – система управління політичними процесами; наука і 

мистецтво аналізу тенденції політичного розвитку, передбачення, 

його наслідків, вироблення рекомендацій для політичного 

керівництва та забезпечення реалізації в політичній практиці. 

Процес організації й проведення виборчої кампанії потребує, 

крім усього іншого, добре зорганізованої команди професіоналів у 

галузі політичних технологій, політології, соціології, соціальної 

психології та менеджменту, покликаної займатися матеріально-

фінансовим забезпеченням кампанії, організаційними, 

політикоідеологічними та багатьма іншими питаннями. 

За розподілом функцій у команді виокремлюють тих, хто готує 

матеріали для кандидата і хто займається поточними 
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організаційними проблемами. Це дає змогу кандидатові зосередитися 

на стратегічних питаннях. 

Загалом найближче оточення кандидата за кількістю має не 

перевищувати семи-дев'яти осіб. Хоча, звичайно, дехто може 

ефективно керувати й більшою кількістю людей одночасно. В ідеалі 

команда кандидата має бути своєрідним прототипом майбутньої 

урядової команди (якщо це президентські вибори). Хоча на практиці 

не завжди так буває. 

Патронажну частину команди, як правило, складають один-два 

менеджери, радники з економіки, внутріполітичних питань, проблем 

зовнішньої політики, прессекретар і фахівець з іміджу. Апаратна 

частина, яку очолює головний менеджер, впроваджує в життя 

стратегічні й тактичні задуми її інтелектуального центру команди, 

вирішує конкретні питання політичного рекламування тощо. 

Офіційною частиною команди кандидата після його реєстрації є 

довірені особи, які мають юридичні повноваження представляти 

кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами влади та 

засобами масовці інформації. Українське законодавство 1994 р. 

дозволяло кандидатові в президенти мати до 30 довірених осіб, 

кандидатові в мери та губернатори (голови відповідних рад народних 

депутатів) – до 10, кандидатові в депутати парламенту – до 5, а 

кандидатові до місцевих органів влади – до 3 довірених осіб. 

Під час організації виборів бажано утворити неформальні групи 

підтримки: 

- група прихильників у складі популярних представників 

творчої та наукової інтелігенції може діяти як «фігура 

ретранслятора»; 

- група організаційно-методичного та наукового забезпечення у 

складі психологів, спеціалістів з політичного менеджменту й 

маркетингу, засобів масової інформації, художників і поліграфістів, 

прихильників; покликана розробляти необхідні матеріали, 

рекомендації та зразки наочної агітації; 

- група швидкого реагування – оперативно вивчає громадську 

думку з метою дослідження динаміки рейтингу популярності 

кандидата, окремих положень його програмних настанов та 

особливостей формування політичного іміджу. 
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До початку передвиборчої кампанії слід мати об'єктивну 

інформацію для аналізу політичної ситуації в країні, виборчому 

окрузі: 

- історичні та географічні особливості округу; 

- соціально-демографічна характеристика округу; 

- соціально-економічна структура, стан її розвитку, 

- проблеми та перспективи розвитку промисловості, сільського 

господарства, сфери послуг та ін.; 

- транспортна мережа; 

- діяльність політичних партій, громадських організацій, груп 

тиску, неформальних структур; 

- карта округу з межами виборчих дільниць, кварталів, вулиць з 

кількістю виборців; 

- політичні традиції голосування виборців на попередніх 

виборах, референдумах, опитуваннях громадської думки; 

- наявність впливових осіб (неформальних лідерів); 

- найвпливовіші засоби масової інформації, їх адреси, 

телефони; 

- досьє на конкурентів.  
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ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ЗМІНИ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність даної теми полягає у тому, що кожне суспільство, 

кожна країна прагне модернізуватися на певному етапі свого 

розвитку. Надзвичайно важливим цей процес є для країн 

посткомуністичного суспільства з метою досягнення вищого рівня 

життя та збалансованості економічної, політичної, правової та інших 

систем, а також їхніх внутрішніх елементів. 

Політична модернізація – це соціальні та інституціональні 

перетворення, пов’язані з переходом від одного типу політичної 

системи до іншого [1]. 

Процес політичної модернізації в Україні історично належить до 

вторинної (неорганічної) модернізації, характерної для перехідних 

суспільств, які прагнуть «вписатися» у процес «осучаснення 

навздогін» (В. Пугачов). Це зумовлює своєрідність державотворчого 

процесу в Україні, яка, на думку сучасного українського економіста 

В. Малеса, «полягає в переході, по-перше, від колоніального статусу 

на шлях самостійного розвитку і, по-друге, від тоталітарно 

організованого державно-монопольного управління методами 

прямого розпорядництва (командно-адміністративна система) до 

визначення державних пріоритетів соціально-економічного 

розвитку, виходячи із суспільних потреб». 

Особливості тривалого недержавного буття України спричинили 

такі чинники: домінування як основного суб'єкта модернізації 

владно-бюрократичної верхівки, залежної у своїх діях від чужого 

центру; залежність суспільно-політичної системи від чужих 

національній традиції ментальності й конкретним потребам 

українського суспільства морально-культурних цінностей та 
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ідеологічних схем. За цих умов навіть найменший успіх реформ, який 

у межах Російської, а потім і Радянської імперії завжди мав 

непослідовний та однобічний характер. Так було за часів земської та 

столипінської реформ, радянської спроби створення суспільства 

масового споживання, реалізації ідей «прискорення» й «перебудови» 

[2]. 

Проголошення України незалежною державою відкрило 

можливості для всебічної модернізації її суспільства на основі 

світового досвіду і власних потенційних можливостей. Але через 

розрив між очікуваними та реальними результатами Україна 

опинилася в ситуації  так званого «кризового синдрому 

модернізації». Він є своєрідним наслідком взаємозв'язку і взаємодії 

основних криз політичного розвитку, до яких належать: криза 

легітимності, криза ідентичності, участі, криза проникнення та 

розподілу. 

Подолання «кризового синдрому модернізації» передбачає 

насамперед з'ясування та вирішення основних його проблем. Однією, 

з найважливіших проблем політичної модернізації є досягнення 

відносно стійкої рівноваги і політичної стабільності в суспільстві. У 

цьому контексті важливими для українського суспільства є такі 

умови: 1) збалансування державного управління й системи місцевого 

самоврядування, опертих на схильність української ментальності до 

індивідуальних й громадських форм раціонального господарювання, 

прагнення до різноманітних форм самореалізації; 2) виявлення 

суперечностей у загальнодержавних, галузевих, регіональних, 

колективних та особистих інтересах і визначення способів їх 

узгодження задля суспільного і політичного консенсусу; 

3) вирішення проблеми адміністративно-територіального поділу 

країни, запобігання деконцентрації влади й дезінтеграційних 

процесів. 

Ще однією проблемою політичної модернізації є пошук 

оптимальних способів переходу від традиційного суспільства до 

раціонального, до пом'якшення вірогідного зіткнення традиційних 

для даної національної політичної культури цінностей і норм 

політичного життя з новими модернізованими інститутами. Головне 

при цьому забезпечити формування політичного режиму і системи 
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соціального управління, які відповідали б внутрішнім потребам 

українського суспільства. 

Третьою проблемою політичної модернізації сучасної України є 

налагодження постійного взаємозв'язку й діалогу між владними 

структурами і населенням з усіх питань суспільного буття.  

Четвертою проблемою забезпечення модернізаційного процесу в 

Україні є визначення стратегічних пріоритетів подальшого розвитку 

країни у зовнішньополітичній сфері [2]. 

Отже, вищезазначені умови можна прийняти своєрідним 

орієнтиром формування самобутньої вітчизняної моделі суспільно-

державного розвитку, їх реалізація відбуватиметься з одночасним 

подоланням негативних ментально-психологічних нашарувань у 

свідомості населення, зумовлених тоталітарною суспільно-

політичною практикою, поєднанням елементів 

загальноцивілізаційного досвіду з віковими традиціями української 

культури. 
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ФІЛОСОФІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

 

Актуальність даної теми полягає у тому, що справедливість, як 

універсальний ідеал, необхідна у будь-якій сфері діяльності людини, 

особливо – у роботі працівників правоохоронних органів. Адже 

поліція призначена для захисту життя, здоров'я, прав і свобод 

громадян; для протидії злочинності, охорони громадського порядку, 

власності та для забезпечення громадської безпеки. Забезпечення цих 

завдань має засновуватися лише на принципах справедливості та 

законності. 

Неабиякої гостроти проблема справедливості набула в 

соціальному аспекті, оскільки принцип соціалізму «від кожного – за 

здібностями, кожному – за працею» так і не був реалізований. Крім 

того, негативно впливають на цей процес криза у вітчизняній 

економіці, корупція, криміналізація суспільства [1]. 

Справедливість – поняття про належне, що містить у собі вимогу 

відповідності дії та розплату за неї: зокрема, відповідності прав і 

обов'язків, праці та винагороди, заслуг і їх визнання, злочину та 

покарання, відповідності ролі різних соціальних верств, груп та 

індивідів у житті суспільства та їх соціального стану в ньому. 

Відсутність належної відповідності між цими сутностями оцінюється 

як несправедливість. Також справедливість є однією з 

найважливіших категорій соціально- філософської думки, моральної, 

правової та політичної свідомості [1]. 

Проблема справедливості складна і багатогранна, на що 

вказують всі теоретики справедливості. Про це писав ще Арістотель. 

Він встановив так звану розподільну справедливість, яка пов’язана з 

розподіленням благ: почестей, матеріальних винагород, різного роду 
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переваг, необхідно брати до уваги заслуги і розподіляти по 

достоїнству, що, безперечно, непросто. «Справа у тому, - пише 

Арістотель, - що розподільче право, з яким всі згодні, повинне 

враховувати людську гідність, правда, «гідністю» не всі називають 

одне і те ж: прихильники демократії – свободу, прихильники олігархії 

– багатство, інші – власне походження з багатої чи впливової родини, 

прихильники аристократії – чесноти» [2]. 

Платон визначає справедливість як вищу чесноту в державі, 

побудованій на принципах блага. Справедливість піддається довгому 

і глибокому розгляду в його діалозі «Держава», що мав величезний 

вплив на західну культуру. У «Державі» обговорюється другий, або 

моральний, рівень справедливості; тобто Платона цікавить саме 

моральна справедливість. З його точки зору, справедливе суспільство 

- те, в якому кожна людина в повній мірі реалізує дані йому від 

природи здібності [4]. 

Справедливість в першу чергу виступає як проблема рівності. 

Найпростіше зміст принципу справедливості полягає у вимозі 

дотримання рівності. Цей зв'язок знайшов відображення в одній із 

перших відомих нам формулювань правила справедливості, котрий 

фіксує відносини взаємної відплати, закріплені в інституті кровної 

помсти: «Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з 

тобою». Це правило таліона, відоме нам головним чином із заповіді 

«Життя за життя, око за око, зуб за зуб», проте історично 

зустрічається у всіх народів на стадії їх родового розвитку. Це 

правило вимагає відплати (помсти), яка не повинна перевищувати 

завданих збитків [3]. 

Найбільш впливовим захисником теологічного розуміння 

справедливості слід вважати Фому Аквінського, який розвинув 

вчення Августина про Град Божий як вмістилище справедливості. 

Вважалося, що справедливість може бути реалізована лише в 

християнській державі. 

Концепції справедливості Нового часу: відмінною рисою 

філософії цього періоду була реакція на авторитарні концепції 

закону, права і справедливості. На ідеях Відродження і Реформації, 

як на дріжджах, виросла систематично розроблена філософія 

справедливості і прав людини, яка радикально відрізнялася від теорій 

будь-якого попереднього періоду. Першим кроком в цьому напрямку 
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була спроба встановити за допомогою розуму універсальні принципи 

або аксіоми моралі, політики і права [3]. 

Розвиток цивілізації, нові виклики людству потребують 

постійного оновлення концепції справедливості як у глобальних 

вимірах, так і стосовно реалій національного буття, оскільки, як 

стверджує сучасний американський мислитель-соціолог Джон Ролз, 

«справедливість є головною доброчесністю суспільних інститутів 

подібно до того, як істина є головною доброчесністю наукових 

систем». У своїй роботі «Теорія справедливості» виділяє таких два 

принципи справедливості: 

1) кожна людина повинна мати рівні права та свободи; 

2) соціальні і економічні нерівності повинні бути влаштовані так, 

щоб: 

-  від них можна було б розумно очікувати переваг для всіх; 

- доступ до положень і посад був би відкритий усім [5]. 

Визнаючи важливу роль справедливості в житті суспільства, 

людини, її, однак, не можна переоцінювати, абсолютизувати. 

Оскільки навіть досягнення абсолютної справедливості у правових 

відносинах і в особистісних стосунках саме собою не зробить людей 

щасливими. Якщо людина, маючи значні задатки, не реалізовує себе, 

для неї справедливість – ніщо. Крім того, справедливість може бути 

казенною, неодухотвореною. Вона є лише однією з граней ідеалу 

суспільства і особистості [1]. 

Отже, справедливість і несправедливість є характеристиками 

людських відносин, передбачають гарне, чесне або погане, нечесне 

ставлення до оточуючих. Філософи приділяли увагу питанням 

справедливості в усі часи. Кожна людина має власне розуміння 

справедливості і те, що для однієї людини справедливо, інший 

вважатиме абсолютної несправедливістю. Саме тому проблеми 

справедливості і несправедливості будуть існувати, поки існує 

суспільство. Необхідно всім докласти максимум зусиль для 

подолання даної проблеми, адже все починається з нас. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала 

Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних 

свобод. Сторони конвенції гарантують права і свободи передбачені 

конвенцією. Для забезпечення виконання положень Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

функціонує Європейський суд (Суд, Євросуд) з прав людини. 

Значення кожного з прийнятих Європейським судом рішень 

полягає в тому, що вони не тільки впливають на право, а також і на 

розвиток національного законодавства держав-учасниць Конвенції 

[1]. 

Органом уповноваженим на представництво України в 

Європейському суді з прав людини є Міністерство юстиції України. 

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395/2011 

«Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» 

[3] було встановлено, що одним із основних завдань Міністерства 

юстиції України є забезпечення представництва інтересів держави у 

судах України, здійснення захисту інтересів України у 

Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і 

розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю 

іноземних суб’єктів та України, здійснює офіційне опублікування 

нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, 

рішень Європейського суду з прав людини щодо України в 

інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», забезпечує 

підготовку документів та представництво інтересів держави в 

Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про 

порушення Україною Конвенції про захист прав людини і 
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основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради 

Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав 

людини у справах проти України, забезпечує виконання рішень 

Європейського суду з прав людини у справах проти України. 

Переклади всіх остаточних рішень Суду щодо України 

публікуються в «Офіційному віснику України», а також 

розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції. Слід 

зазначити, що рішення суду є обов’язковими, а нагляд за їх 

виконанням покладено на Комітет міністрів Ради Європи. За 

результатами вивчення кожного конкретного судового рішення 

Комітет міністрів приймає резолюцію, в якій вміщує рекомендації 

для повного виконання державою рішень Євросуду. 

У процесі контролю за виконанням рішень Європейського суду з 

прав людини Комітет міністрів приймає проміжні резолюції, де 

зазначає заходи, вжиті державою на момент прийняття резолюції, 

може висловити стурбованість з приводу недостатності цих заходів 

чи надати свої пропозиції щодо їх виконання. Після встановлення 

факту, що держава вжила всіх заходів для виконання рішення 

Європейського суду з прав людини, Комітет міністрів приймає 

остаточну резолюцію з висновком, що він виконав свої функції 

контролю за виконанням рішення відповідно до частини другої ст. 46 

Конвенції [1] 

З метою дотримання Україною зобов’язань, що випливають з її 

членства в Раді Європи, та задля ефективного виконання ст. 46 

Конвенції, згідно з якою держави-учасники зобов’язуються 

виконувати остаточне рішення Європейського суду в будь-якій 

справі, в якій вони є сторонами, 23 лютого 2006 року було прийнято 

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» (далі – Закон) [2], який 

зафіксував на законодавчому рівні систему інституційних та 

процедурних механізмів виконання рішень Європейського суду та 

запобігання новим порушенням Конвенції. 

Специфіка виконання рішень Європейського суду з прав людини 

полягає у тому, що на відміну від національних судів, Євросуд не 

видає виконавчих листів та особа, на користь якої постановлено 

рішення не зобов’язана самостійно пред’являти рішення до 

виконання, ні будь-яким чином стимулювати таке виконання. 
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Держава зобов’язана самостійно виконати рішення Суду на користь 

особи, лише письмова відмова стягувача отримати присуджену за 

рішенням суму може звільнити її від такого обов’язку. 

Виконання рішень Європейського суду не обмежується 

виплатою лише грошових компенсацій, а часто створює необхідність 

вжиття більш масштабних заходів. З метою забезпечення 

відновлення порушених прав стягувача, крім виплати 

відшкодування, вживаються додаткові заходи індивідуального або 

загального характеру. Заходи індивідуального характеру – це заходи 

щодо зобов’язання держави відшкодувати заявнику матеріальну та 

моральну шкоду, а також судові витрати. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [2], 

виконання рішення здійснюється за рахунок Державного бюджету 

України. 

Європейський суд розглядає справи проти Держави, яка 

ратифікувала Конвенцію та порушила її, тому при зверненні до 

Європейського суду потрібно зазначати саме Державу, а не той орган 

Держави, який порушив закон. 

Кожне рішення суду повинно відповідати вимогам, 

встановленим законами України. Завданням судочинства є 

справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 

справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб, інтересів держави [4, с. 114]. 

Міжнародний договір, яким є Європейська конвенція з прав 

людини, є частиною національного законодавства України.  

Для виконання рішень Європейського суду з прав людини в 

Україні закладена відповідна правова основа. Прийняті окремі 

законодавчі акти, що регулюють питання виконання рішень, 

створений окремий орган, відповідальний за виконання рішень 

Європейського суду – Секретаріат Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини.  

Зазначене вище свідчить про те, що в Україні з прийняттям 

Закону «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» [2], який зафіксував на 

законодавчому рівні систему інституційних та процедурних 
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механізмів виконання рішень Європейського суду та запобігання 

новим порушенням Конвенції, створено базис для ефективного 

дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав людини. 
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ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВПЛИВУ ПОЛІТИКИ І МОРАЛІ ЯК 

ФОРМ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

 

Проблемами оптимальної взаємодії політики і моралі на різних 

етапах розвитку суспільно-політичного життя переймалися філософи 

та історики, соціологи й політологи. З огляду на необхідність 

досягнення гармонійної взаємодії між політикою і мораллю важливе 

значення має з´ясування причин, що зумовили розрив між ними, 

аналіз форм взаємодії практично-політичної діяльності людей із 

загальнолюдською мораллю, єдність яких забезпечує гуманістичне 

регулювання співвідношення цілей та засобів у політиці. 

Політика і мораль взаємодіють як форми суспільної свідомості й 

практики. Етичні поняття – добро, справедливість, чесність, 

порядність – не лише характеризують політичну діяльність влади, 

держави, партії чи політика, вони або підтримують, морально 

санкціонують і стимулюють цю діяльність, або засуджують, 

блокують. 

Політика, яка не має належної підтримки з боку моралі, 

приречена на поразку. Безчесний політик, безсоромний політикан, 

для якого понад усе егоїстичні інтереси – тимчасова персона на 

політичній арені. Втім, як це часто трапляється, він поступається 

місцем іншому політикану. Політик, який виражає соціальні 

сподівання людей, керується ними, отримує тривалу підтримку 

громадськості. 

Проблема співвідношення політики і моралі – одна з 

центральних у політичній та етичній теоріях. Вона була 

сформульована ще у філософсько-політичних трактатах 

давньогрецьких мислителів, які вже тоді виявили її складність і 

неоднозначність. 



201 

Політика і мораль – вічні союзники і супротивники. Політика 

сприяє утворенню мережі соціальних зв´язків людини, групи, 

спільноти з державою. Мораль покликана здійснювати духовне 

єднання суспільства. Виникнувши як об´єктивно необхідні й 

споріднені регулятори суспільного життя, політика і мораль у процесі 

свого розвитку стали самостійними інститутами, почали діяти за 

власними законами. Мораль значно давніша, ніж політика. Літопис 

моральних угод помітно багатший порівняно з історією політичних 

договорів. Політика і мораль значно різняться за своїм суб´єктом. 

Суб´єкт політики – великі соціальні спільноти і утворення 

(соціальна група, клас, партія, держава). 

Суб´єкт моралі – вселюдська спільнота, рід людський 

(загальнолюдська мораль; соціальна або професійна мораль є 

модифікаціями загальнолюдської), окремий індивід (індивідуальна 

мораль). 

Політика заземлена у практичні проблеми, мораль спрямована у 

сферу духовних цінностей, які сягають глибин людської душі. 

Політика навіть у боротьбі за права і свободу спирається на необхідні 

закони, її вимоги в силу цього є обов´язковими. Моральна людина, 

навіть зустрівшись з безумовною необхідністю вчинити щось проти 

власної совісті, демонструє свободу людського духу, право вибору. 

Політика віддає перевагу найбільш корисному (політика – мистецтво 

можливого). Мораль орієнтує особистість на найкраще. Різняться 

вони і способом трансляції своїх принципів, правил, нормативів, 

позаяк політика «розмовляє» із суспільством переважно мовою 

владних розпоряджень, вимог, державних законів та урядових указів, 

а мова моралі – це апеляція до совісті з метою розбудити в людях 

моральні чесноти, які б стали орієнтирами добровільно обраної 

поведінки. 

Якщо політика вимагає, то мораль переконує; якщо політика 

здійснюється за допомогою спеціальних інститутів та організацій, то 

мораль існує як природна й необхідна атмосфера. Відсутність 

моральних чинників як у «верхів», так і в «низів» спричинює 

суспільну катастрофу. Політика може бути різною; мораль або є, або 

її немає. 

Істотно різняться політика й мораль і за оцінкою ефективності 

діяльності політика. Навіть одна поразка нерідко спричиняє 
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завершення його політичної кар´єри. Інакше сприймається невдача 

моральною свідомістю. Страждання, скрута, навіть смерть мораліста 

не лише не дискредитують його, але, навпаки, надають додаткової 

сили його аргументації. Навіть тимчасово відступаючи, політика 

націлена на практичний результат. Моральна поведінка в основі своїй 

безкорислива. Питання про владу, її здобуття та збереження – 

головне для політика. Мораль згасає, як тільки-но пробує керувати.  
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ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ, ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ І 

ТИПОЛОГІЯ: ОСНОВНІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

 

Політичним конфліктом є зіткнення, протиборство різних 

соціально-політичних сил, суб’єктів політики в їх прагненні 

реалізувати свої інтереси і цілі, пов’язані насамперед із боротьбою за 

здобуття влади, її перерозподіл, зміну свого політичного статусу, а 

також із політичними перспективами розвитку суспільства. 

Проблематика соціально-політичного конфлікту має давні 

традиції в історії політичної думки. Найбільший внесок у його теорію 

зробили Аристотель, Т. Гоббс, Н. Макіавелі, Д. Віко, А. Токвіль, 

К. Маркс, М. Вебер. За всієї різноманітності підходів спільним для 

них є розуміння політичного конфлікту як постійно діючої форми 

боротьби за владу в конкретному суспільстві. 

У сучасній літературі з історії конфлікту наукові напрями 

поділяють на дві групи залежно від того, яке місце відводять 

проблемі соціального конфлікту. Ці два підходи яскраво ілюструють 

дві системи постулатів Т. Парсонса і Р. Дарендорфа. Ці моделі 

різняться тим, що перша наголошує на співробітництві, а друга – на 

конфлікті та змінах. Але обидва компоненти взаємодії – 

співробітництво і конфлікт – постійно присутні в суспільному житті 

в певних поєднаннях. 

Щодо сутності політичного конфлікту і снує багато визначень. За 

Д. Істоном джерелом конфлікту є соціальна нерівність у суспільстві 

та система розподілу таких цінностей, як влада, соціальний  престиж, 

матеріальні блага, освіта. За Л. Саністебаном конфлікт відображає 

особливий тип соціальних відносин, за якого його учасники 

протистоять один одному через несумісні цілі. За В. Красновим 

конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра 
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суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та 

складу учасників. А. Здравомислов розглядає політичний конфлікт 

як постійно діючу форму боротьби за владу в конкретному 

суспільстві. Р. Дарендорф предметом конфлікту вважав владу та 

авторитет. Отже, в основі політичного  конфлікту є суперечність, 

зіткнення. Конфлікт передбачає усвідомлення протиріччя і 

суб’єктивну реакцію на нього. Такий спосіб вирішення конфлікту, як 

зіткнення, боротьба, суперництво, здебільшого стає неминучим тоді, 

коли зачіпає інтереси й цінності взаємодіючих груп, за відвертого 

зазіхання на ресурси, вплив, територію з боку соціального індивіда, 

групи, держави (міжнародний конфлікт). Суб’єктами конфлікту 

можуть бути індивіди, малі та великі групи, організовані в соціальні, 

політичні, економічні та інші структури; об'єднання, які виникають 

на формальній та неформальній основі як політизовані соціальні  

групи; економічні та політичні групи тиску, кримінальні групи, які 

домагаються певних цілей. 

У політ науці ще не вироблено універсальної типології 

конфлікту. Найпоширенішим є поділ на: 

- конфлікт цінностей, який постає як зіткнення різних ціннісних 

орієнтацій (ліві – праві, ліберали – консерватори, інтервенціоністи – 

ізоляціоністи та інщі). розбіжності в цінностях – одна з передумов 

конфлікту, а коли вони виходять за певні межі, виникає конфліктний 

потенціал, формується передконфліктна ситуація; 

- конфлікт інтересів, пов'язаний із зіткненням різних, 

насамперед політ і соціально-економічних інтересів. Визрівання їх у 

посткомуністичних суспільствах започаткував процес приватизації; 

- конфлікт ідентифікації, який виявляється щодо вільного 

визначення вільним громадянином своєї етнічної та громадянської 

належності. 

Деякі вчені дотримуються поділу конфліктів на антагоністичні 

(непримиренні) та неантагоністичні (примиренні). Вони вважають, 

що невміння чи небажання вирішення неантаг конфлікту сприяють 

його переходу в хронічну форму і навіть переростання в антагон. 

Натомість пошук взаємних компромісів, способів урегулювання 

конфліктів може зняти гостроту й перетворити конфлікт на неантаг. 
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Політичні інститути, організації, рухи, втягуючись у конфлікт, 

активно обстоюють певні соціально-економічні  інтереси. Політичні 

конфлікти поділяють на: 

- конфлікт між владою та громадськими силами, інтереси яких 

не представлені у структурі владних відносин; 

- конфлікт всередині існуючої влади, який пов'язаний із  

боротьбою за розподіл владних повноважень і відповідних позицій, 

зі способом обґрунтування нового курсу в межах існуючого 

політичного ладу. 

Конфлікти набули політичної значущості, якщо вони стосуються 

я міжнародних, класових, міжетнічних, міжнаціональних, релігійних, 

демографічних, регіональних та інших  відносин. 

Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій. 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується значним 

посиленням напруженості, зростанням протиріч, виникненням 

численних конфліктів у різних сферах життя. Але суб'єкти 

управління не завжди розуміють внутрішні причини того, що 

відбувається, неспроможні адекватно реагувати на небезпечні 

процеси. Нерідко це є наслідком відсутності прикладних методик 

моніторингу, експертизи та оптимізації конфлікту. Сучасні 

дослідження акцентують увагу на проблемі, пов'язаній з 

регулюванням конфліктів та управлінням ними, із співвідношенням 

суперництва і співробітництва. На часі перехід української 

конфліктології від загальнотеоретичних досліджень та аналізу 

фундаментальних категорій до прикладних аспектів, від 

пояснювальних функцій до конструктивних. В основі їх мають бути 

такі поняття, як регулювання та управління соціальними 

конфліктами, конфліктний моніторинг і конфліктний менеджмент. 

Дослідники В. Кремень, О. Чумиков, В. Бекешкіна, В. Небоженко, 

М. Пірен, Е. Степанов, К. Боулдінг та інші розглядають конфлікт як 

динамічний тип соціальних відносин, пов'язаних із потенційно 

можливим чи реальним зіткненням суб'єктів на ґрунті певних 

суперечливо усвідомлених переваг інтересів чи цінностей, які 

постійно присутні та не піддаються цілковитому усуненню. За 

нинішнього соціально-політичного розвитку України актуальним є 

дослідження конфліктів у соціально-політичній сфері. Необхідність 

цього пов'язана із слабким знанням закономірностей виникнення, 
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перебігу та врегулювання конфліктів за таких специфічних обставин, 

як перехідний період. Якщо перехідний період, який є 

трансформацією соціальної системи з ригідного (жорсткого) стану в 

гнучкий (плюралістичний), аналізувати з позицій конфліктології, то 

очевидними стають такі його особливості: - всі найважливіші сфери 

суспільного життя пронизує всеохоплюючий політичний конфлікт, а 

тому політологічний аналіз соціальних колізій у багатьох випадках 

набуває вирішального значення; - якщо за стабільних умов 

соціально-політичний конфлікт має переважно горизонтальний 

характер (боротьба в межах режиму), то в перехідний період 

вертикальний (боротьба за режим). Сучасні дослідники на прикладах 

подій у колишньому СРСР, а потім в Україні та деяких інших 

пострадянських державах досліджують у політико-

конфліктологічній площині проблеми балансу гілок влади, довіри до 

влади, вітчизняної багатопартійності, політико-економічні колізії в 

державному і приватному секторах економіки, а також політичне 

підґрунтя етнічних процесів. Поряд з теоретичним аналізом  

механізми, які можуть забезпечити зниження негативних наслідків. 

Більшість соціально-політичних конфліктів може бути оптимізована 

на будь-якому рівні та стадії, але для цього необхідно опанувати 

механізмом управління ними.  
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЦІЙНОЇ ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ 

 

Зосереджуючи свою увагу на питанні, що таке «формаційний 

підхід» я дійшла висновку, що існують різні думки щодо цього 

терміну, але всі науковці пов’язують його з к. Марксом. І це не дивно, 

бо саме він є представником та засновником даного підходу. 

Вважаю необхідним розібратись що таке «типологія держави».  

Як трактує нам відомий вчений Скакун О.Ф., «типологія 

держави» – це сукупність держав, що мають загальні риси, які 

виявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку на 

основі подібних економічних відносин, однаковому поєднанню 

загально-соціальної і вузько-класової сторони та їх сутності, 

близькому рівні культурно-духовного розвитку та науково-

технічного прогресу. 

«Тип держави» – це сукупність держав, що мають схожі загальні 

риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій 

розвитку, ґрунтуванні на однакових економічних відносинах, на 

однаковому поєднанні загально-соціального та класового аспектів їх 

сутності, аналогічному рівні культурно-духовного розвитку. 

Тип держави характеризується: 

1) елітою (класом, соціальною групою), що перебуває при владі; 

2) системою виробничих відносин і форм власності, на яких ця 

влада ґрунтується; 

3) системою методів і засобів, які застосовує ця влада для 

захисту виробничих відносин і форм власності; 

4) рівнем культурно-духовного розвитку населення держави в 

цілому і особи зокрема. 
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«Формаційний підхід» ґрунтується на об’єднанні держав в 

рамках конкретної суспільно-економічної формації, кожній формації 

відповідає свій тип держави і права. Перехід від однієї формації до 

іншої відбувається під впливом змін в економічному базисі і носить 

об’єктивний характер. Заміна одного економічного ладу іншим тягне 

зміни в державно-правовій надбудові.  

Як відомо, будь-яка теорія має свої переваги та недоліки. 

«Формаційний підхід» не є виключенням.  

Переваги «формаційного підходу»: 

- акцентування уваги на істотній ролі економічних відносин у 

формуванні держав і зміні їх типів; 

- підкреслення класової сутності держави; 

- розгляд розвитку держави у поетапності і природності 

історичного характеру. 

Недоліки «формаційного підходу»: 

- Переоцінка класово-економічного чинника, що не завжди має 

і може мати вирішальне значення у процесі утворення держави, 

поступаючись провідній ролі інших чинників; 

- Залишення поза полем зору величезного шару культурно-

ціннісних ідей та уявлень, що не можуть бути охарактеризовані як 

класові; 

- Розгляд соціалістичної держави як антикапіталістичної і 

заперечення її наступності; 

- Невиправдане вихвалення соціалістичної держави як вищого 

й останнього історичного типу; 

- Породження міфу про суспільство комуністичного 

самоврядування. 

Відомо, що марксистська типологія держави, заснована на 

формаційному підході, далеко не бездоганна. Її можна критикувати, 

можна відмовитися від неї, але спочатку потрібно запропонувати 

замість неї щось досконаліше. Можливо, плідними будуть 

удосконалення і розвиток формаційного підходу? 

Сучасні вчені переосмислюють запропоновану К. Марксом 

формаційну теорію. Здійснюються спроби її удосконалення.  

До вже відомих формацій сучасні науковці пропонують додати: 

- «східну державу»; 

- «азійський спосіб виробництва»;  
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- «протофеодалізм»; 

- «посткапіталізм». 

Слід по-новому підійти і до характеристики 

«посткапіталістичної» держави. Що це - новий тип чи держава 

перехідного типу? Не можна ігнорувати також держави, що й далі 

йдуть соціалістичним шляхом розвитку (КНР, Куба, КНДР). 

Тепер пропоную розглянути кожен з цих елементів окремо: 

1. Східний тип держави. 

Саме цей тип держави був першим в історії людської цивілізації. 

Перші держави виникли в зонах поливного землеробства близько 4-5 

тис. Років тому (Єгипет, Елам, індійські і китайські держави). 

Всі східні держави мають багато спільного, а саме: 

a) Засновані на державній і суспільній власності на основні 

засоби виробництва, що визначає поділ суспільства за іншим, ніж у 

Європі, ознаками: не за наявністю у того чи іншого суб’єкта 

власності, а на його положення в ієрархічній  державній системі; 

b) Володіють потужними чиновницьким бюрократичним 

апаратом, який фактично є власником засобів виробництва; 

c) Такі держави, як і східне суспільство в цілому, мають 

застійний характер та дуже повільно змінюються в ході історичного 

розвитку. 

 вищезазначене дозволяє виділити особливий східний тип 

держави, а можливо і особливу східну гілку типів, оскільки різні 

східні держави істотно відрізняються одна від одної, так само, як і 

суспільство, в якому вони існували.  

2. Азійський спосіб виробництва. 

При «азійському способі виробництва» у певному сенсі не класи 

створюють державу, а навпаки, держава, яка захопила засоби 

виробництва і насамперед землю, створює в особі чиновництва 

панівний клас. Соціалістичний тип держави багато в чому виявився 

однією з різновидів східних деспотій, породжених «азіатським 

способом виробництва». У соціалістичній державі, як різновиду 

держави при азіатському способі виробництва, над суспільством 

підноситься шар керуючих їм осіб – бюрократія, що поступово стає 

панівним класом. У даному випадку не власність породжує владу, а 

навпаки, влада призводить бюрократію до власності.  

3. Прото-феодалізм, прото-соціалізм, прото-капіталізм. 
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Ранньокласовий лад можна розглядати як свого роду «прото-

феодалізм» або навіть «прото-соціалізм», а рабовласницький – як 

«прото-капіталізм». Науковець Едуард Мейер заснував ідею про 

чергування феодалізму і капіталізму протягом світової історії, що має 

свої сильні сторони, але казати про це можна при спіральному, а не 

циклічному розвитку держави. Пост-індустріальне суспільство, 

інформаційне суспільство і т.п. Відображають скоріше ідеал, ніж 

реальність, хоча поява деяких нових «економічних формацій» 

виключена. Проте ці «економічні формації» не можна покласти в 

основу періодизації історії. Суспільство природного споживання не 

збігається повністю з первісною епохою. Кілька тисячоліть в її кінці 

вже існує аграрне суспільство. Воно існувало і давнину і в середні 

віки, належачи таким чином до цивілізації. 

4. Пост-капіталізм. 

До середини xix ст. В деяких цивілізованих державах заходу, у 

зв’язку з розвитком громадянського суспільства, зменшується частка 

класового змісту сутності держави, соціальні суперечності втрачають 

антагоністичний характер, усе більшого значення набуває її загально-

соціальна сторона – завдання забезпечення соціального блага, прав і 

свобод особи. У наші дні вона відіграє істотну роль у пост-

капіталістничних державах, де не стало чітко виражених класів, 

ліквідовано відчуження населення від засобів виробництва і 

результатів своєї праці, а також від політичної, державної влади. 

Наприклад Канада, Німеччина, Швеція, Швейцарія ілюструють 

збільшення обсягу соціальних справ, які виконує держава. Такий 

процес, хоч і повільно, відбувається і в постсоціалістичних державах, 

до яких належить Україна. Вона належить до держав, що взяли курс 

на гуманістичний демократичний правовий розвиток. Перехідні 

держави були в усі історичні періоди.  

На євпропейському континенті, де позначився класичний варіант 

їх розвитку, це держави, перехідні від рабовласницького типу до 

феодального; від феодального до буржуазного; від буржуазного до 

неокапіталістичного (інакше - до пост-капіталістичного) 

Отже, проаналізувавши всі принципи формаційного підходу, 

можна зробити висновок, що кожне населення та певна держава не 

стоїть на місці. Бо якщо б не існувало новітніх/сучасних концепцій, 
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то вся планета б стояла на місці та не мала ніякого розвитку, а без 

цього наш світ ніяк не може існувати. 

Для себе я зрозуміла, що наука з кожним днем прогресує, 

виникають нові думки, концепції, теорії та терміни. Крім основних 

загальновідомих підходів до формаційної типології держав, я 

спробувала знайти та проаналізувати нові (сучасні) підходи (типи), 

які ще не стали такими популярними та розповсюдженними. 
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Постановка проблеми. Політика торкається інтересів великих 

мас людей, певних соціальних груп, що причетні до керівництва 

суспільства і займають панівні позиції в економічному житті. Це 

керівництво є загальнообов`язковим і здійснюється як при 

безпосередній участі домінуючих у суспільстві соціальних сил, так і 

через суспільно-політичні організації та рухи, політичні групи та 

їхніх лідерів.  

В наш час політика, політична спрямованість  держав є 

кардинально різною. Яскравий приклад цього є держави Україна та 

Російська Федерація. Необхідно підкреслити, що сутність 

політичного аж ніяк не вичерпується конкретно існуючими реаліями. 

Ступінь розробленості проблеми. Традиції філософського 

осмислення проблем політики були закладені ще в античності, 

розвивалися в працях Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-

Л. Монтеск'є, І. Канта, Г. Гегеля, Дж. С. Мілля та інших мислителів. 

Найвідомішим у сфері філософії політики є Арістотель. Він розглядає 

причини конфліктів в державі. Однією з причин нестабільності він 

вважає «різноплемінність населення», особисті протиріччя в 

середовищі правлячого класу, а також демагогію, за допомогою якої 

одна людина здатна зосередити в своїх руках всю повноту влади та 

стати тираном Для зміцнення стабільності Арістотель пропонує 

«викликати у громадян різні побоювання», а також зміцнити владу 

закону, розподілити обов'язки та піклуватися про виховання 

підростаючого покоління. 

Політична філософія має своїм завданням з'ясування 

першопричин політичних речей з усіма їх атрибутами, такими, як 
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добро і зло, реальне і ідеальне, суще і належне, досконале і 

недосконале, справедливе і несправедливе те що, підлягає 

збереженню або зміні, схваленню чи осуду в політиці. Як зазначав 

Лео Штраусс, політична філософія являє собою спробу замінити 

думку про природу політичних речей знанням про їх сутність. Знання 

про політичні речі включає інтерпретацію, трактування, суб'єктивні 

оцінки. А ці останні, в свою чергу, - вибір або відхилення, схвалення 

або засудження цих речей. Тому вони не можуть бути нейтральними. 

Їх неможливо правильно зрозуміти, якщо вони не розглядаються в 

термінах добра і зла, справедливості й несправедливості, сущого і 

належного. Піднімаючи глибинні питання світу політичного, 

філософ не може не торкнутися основних морально-етичних норм, 

правил людського гуртожитку, складових серцевину системи 

легітимізації більшості існуючих форм правління. Прав був Е. Берк, 

який стверджував, що справа теоретика-філософа вказати істинні цілі 

держави; справа ж політика-практика - знайти відповідні засоби для 

досягнення цих цілей і успішно користуватися цими засобами. 

Більшість авторів вважає, що філософія політики – це складова, 

відносно самостійна частина системи соціально-філософського 

знання, яка вивчає найбільш глибокі загальні підстави політичної 

діяльності, влади, політичної моралі, природи і сутності самої 

політики, політичних цінностей і цілей. Іншими словами, філософія 

політики - це система знань, що визначає зміст, характер і форми 

орієнтації політичної діяльності, влади, політичного вибору.  

Виклад основного матеріалу: Політика - діяльність з управління 

та керівництва суспільством на основі публічної влади. 

Цілеспрямована діяльність, пов'язана з прийняттям відповідальних 

рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, 

державами й народами, пов'язана із боротьбою за здобуття або 

утримання державної влади, як знаряддя регулювання і формування 

цих стосунків. Розрізняють політику внутрішню і зовнішню.  

Внутрішня політика охоплює основні напрямки діяльності 

держави, її структур і органів державної влади з регулювання 

взаємодії людей усередині країни.  

Зовнішня політика – діяльність держави на міжнародній арені, 

що регулює її стосунки з іншими суб'єктами зовнішньополітичної 
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діяльності: державами, зарубіжними партіями, іншими 

громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями.  

Зовнішньополітичний курс будь-якої держави визначається, 

головним чином, характером її внутрішньої політики, і в водночас 

істотно впливає на внутрішню політику.  

Зрештою і внутрішня, і зовнішня політика вирішують одну 

задачу – збереження і зміцнення існуючої в державі системи 

суспільних відносин. 

Світ політичного та політична філософія пронизані морально-

етичним началом. З цього випливає, що політична філософія не може 

не зачіпати аксіологічного аспекту світу політичного. Більш того, 

можна говорити про політичну аксіології як самостійному підрозділі 

політичної філософії. Поза ціннісного виміру політика не тільки стає 

аморальною, але і втрачає надихаючий потенціал і стійкі орієнтири, 

політика загрожує перетворитися в суто кон'юнктурну діяльність за 

елементарною схемою «стимул-реакція». 

Висновки. Політика в будь-якому суспільстві, на будь-яких 

історичних етапах його розвитку стає засобом забезпечення 

насамперед власних інтересів індивіда чи великих груп людей: 

станів, територіальних одиниць, класів і націй. Метою політики як 

усвідомленої діяльності є націленість на забезпечення оптимально 

можливого в даному суспільстві й конкретних умовах здійснення 

суспільних процесів, вивчення їх та регулювання і розвиток у тому 

напрямі, якого бажає домінуюча чи опозиційна група. 

Політична філософія, зачіпаючи одночасно сфери як філософії, 

так і світу політичного, розташовується в області перетину філософії 

і політичної науки. З одного боку, політична філософія є частиною 

загальної філософії у власному розумінні слова. Більш того, в якості 

самостійного феномену на певному етапі історичного розвитку вона 

вийшла з лона загальної філософії. З іншого боку, вона найтіснішим 

чином пов'язана з політичною наукою і в окремих своїх аспектах 

входить в останню в якості самостійного підрозділу. Тому очевидно, 

що її долі найтіснішим чином пов'язані з долями як філософії, так і 

політичної науки. До того ж вона не може не мати певних точок 

дотику з соціологією і особливо з політичною соціологією. Деякі 

автори вважають, що політична філософія входить складовою 

частиною в політологію як загальну інтеграційну науку про політику.  
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ЛЕГІТИМНІСТЬ І ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ 

 

Найважливішим принципом функціонування влади, що 

забезпечує її стабільність, є її легітимність. Легітимність (від лат. 

legitimus – згідно з законами, правомірний, законний) – здатність того 

чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та 

виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних 

рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади. Це 

один з показників ефективності політичної влади. В легітимності 

відображається ставлення громади до її влади, її можна визначити як 

стан влади, коли вона визнається більшістю народу законною і 

справедливою. Легітимність і авторитетність влади – явища певною 

мірою схожі. Легітимність означає згоду народу з владою, коли він 

добровільно визнає її право приймати рішення, які повинні 

виконуватися. Чим нижчий рівень легітимності, тим частіше влада 

буде спиратися на силовий примус. 

Від легітимності потрібно відрізняти легальність влади. Це 

юридичне поняття, яке означає відповідність влади діючим законам. 

Наприклад, влада президента легальна, тому що він обраний 

відповідно до законів і в здійсненні своїх повноважень опирається на 

закон; влада монарха легальна, тому що не був порушений порядок 

престолонаслідування.  

У політології питання про типи легітимності був розроблений 

німецьким соціологом Максом Вебером (1864-1920), який виділив 

три типи легітимності: традиційний, харизматичний і легально-

правовий. 

Традиційна легітимність грунтується на авторитеті традицій, 

повазі звичаїв, переконанні, що влада висловлює сподівання народу, 
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відповідає традиціям і звичаям, прийнятим у суспільстві як 

стереотипів поведінки. Традиції та звичаї виступають тут джерелом 

відносин панування і слухняності. Вони вказують, хто має право на 

владу, а хто зобов'язаний підкорятися їй тип легітимності особливо 

часто зустрічається в монархічних державах. Звичка до виправдання 

тієї чи іншої форми влади створює ефект її справедливості і 

законності, що надає їй високу стабільність і стійкість. 

Харизматична (від грец. Charisma – божественний дар) 

легітимність грунтується на вірі людей в видатні здібності якогось 

політичного лідера або вузької групи людей. За така беззастережна 

підтримка володаря нерідко обертається культом його особистості. 

Культ особистості (від лат. Cultus – шанування) – надмірне 

звеличення особистості правителя, вождя, що базується майже на 

релігійному поклонінні. Часто культ особистості отримував 

формальне вираження у сакралізації влади. Фараона, царя, вождя 

піддані сприймали як намісника Бога на Землі. 

Легально-правова (раціональна) легітимність виникає в 

результаті визнання людьми справедливості тих раціональних та 

демократичних процедур, на основі яких формується система влади. 

Даний тип легітимності передбачає, що населення підтримує владу 

виходячи з власної оцінки дій цієї влади. Саме практична діяльність 

органів державної влади, вищих посадових осіб служить основою 

раціональної оцінки. Люди тут підкоряються правилам, законам, 

процедурам, а також сформованим на їх основі політичним 

структурам та інститутам. Влада осіб, які здійснюють владу, не є 

довільною, так як ці особи обираються або призначаються відповідно 

до існуючої правової процедурою. Цей тип легітимності відноситься 

до числа основних в сучасних умовах демократичної правової 

держави. 

Легітимність конкретної влади не вічна. Вона змінюється 

залежно від нових умов або певних особливостей поведінки владних 

структур і може як зростати, так і спадати. Будь-яка 

передреволюційна чи революційна ситуація є наслідком кризи 

легітимності влади. 

 Один з ключових принципів лібералізму – це розподіл влади, 

який передбачає поділ влади на три гілки – законодавчу, виконавчу 

та судову. Цей принцип вперше сформулював Локк, а найповніше – 
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Монтеск'є. Найбільш довершеної форми на практиці досягнув у 

США. 

Законодавча влада – одна з гілок державної влади, головним 

призначенням якої є здійснення державної влади шляхом 

законотворення. Структурно є сукупністю повноважень щодо 

прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також 

сукупністю організаційних форм реалізації цих повноважень. 

Виконавча влада – одна з трьох гілок державної влади відповідно 

до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, 

спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами 

суспільного життя. 

Судова влада – незалежна і самостійна гілка державної влади, яка 

здійснюється судами. 

Розподіл влади (влада одна) на гілки – важлива й необхідна умова 

формування правової соціальної держави, її основоположний 

принцип. Цей принцип справедливо відноситься до основних 

досягнень світової цивілізації і загально – людської культури. 

Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що він 

покликаний запобігти можливості зосередження повноти влади в 

руках якої-небудь гілки влади чи державного органу. Тому його 

справедливо вважають важливою гарантією політичної свободи 

особистості. 

Поділ державної влади є необхідною умовою демократичного 

політичного режиму. Авторитарні особливо тоталітарні, політичні 

режими заперечують поділ влади. Комуністична ідеологія відкидає 

його навіть теоретично, обґрунтовуючи принцип єдності влади, 

відповідно до якого мандат на здійснення якої-небудь державної 

функції є похідним від представницької влади. Вважається, що 

адміністративні та судові дії держави виконуються за дорученням 

представницьких органів державної влади і як такі є не владою, а 

лише функцією, здійснюваною від її імені. Практична реалізація 

в соціалістичних країнах принципу єдності влади призвела до 

зосередження всієї повноти державної влади навіть не у формально 

представницькому органі, а в руках апарату комуністичної партії і 

небачених зловживань владою. 

Цей принцип включає певну систему вимог: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
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- розподіл функцій і повноважень (компетенції) між 

державними органами відповідно до вимог поділу праці; 

- закріплення певної самостійності кожного органу влади під 

час здійснення своїх повноважень, неприпустимість втручання у 

прерогативи один одного та їх злиття; 

- наділення кожного органу можливістю протиставити свою 

думку рішенню іншого органу держави та виключення зосередження 

всієї влади в одній гілці; 

- наявність в органів влади взаємного контролю та 

неможливість зміни компетенції органів держави неконституційним 

шляхом. 
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ 

 

Дана тема актуальна тому , що людина – головна загадка для 

філософського мислення. З античності і до наших днів філософи 

розмірковували, намагаючись пояснити, що є людина. Однак, чи 

наблизилися вони до її розуміння? Мабуть, кожному з великих 

філософів, мислителів, видатних дослідників – Сократу, І. Канту, 

Г. Сковороді, Ж.-П. Сартру, здавалося, що так. Однак з часом 

виявлялися нові складні проблеми. Вони стосувалися буття соціуму, 

впливу людини на природу, способів людського пізнання світу та 

власне себе. Ставало ясно: потрібні нові відповіді на питання «що є 

людина?» Тому для філософа проблема людини не застаріває та й не 

може застаріти. 

Отже, перше, що потрібно наголосити. Проблема людини є вічна 

філософська проблема. Друге, що слід відзначити, що вона цікава не 

лише для філософів, а й для пересічної людини, оскільки йдеться про 

нас самих. Нарешті, третє зауваження стосується особливості 

філософського осмислення людини: воно пов’язане з можливістю 

представити цілісну картину людини та виокремити ознаки, що 

закриті для нашого повсякденного досвіду.  Філософське мислення 

має на меті пізнати людину. Для філософії таке означає, що потрібно 

зрозуміти те головне, що робить предмет, що вивчається, тим, чим 

він є. За традицією філософського пізнання для пошуку відповідей 

використовуються поняття  «природа людини» та «сутність 

людини». 

Природа людини – це багатоманітність притаманних людині рис 

природного та соціального характеру, яка визначає цілісність людини 

та її особливості в біологічному та соціальному світі. Природа 
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людини визначається своєрідністю та унікальністю її тілесної 

організації, яка в соціокультурних системах розгортається в розум, 

мислення та практики створення нових реальностей. В 

соціокультурному контексті природа людини виявляє себе в 

комунікативних практиках, в здатності розрізняти добро та зло, 

прагнути свободи, здійснювати вибір, пізнавати світ, себе та інших 

людей.  

Поняття «сутність людини» відтворює те головне та глибинне, 

що визначає всі особливості людини, зокрема і її природу. Давня 

східна та давня західна традиції філософування представляють 

філософські системи, які репрезентують вчення про людину того 

часу. Філософія давнього сходу розглядала людину через проблеми 

вічності духу, душі, людського самопізнання. Зокрема, філософія 

буддизму наголошує важливість духовного досвіду людини для 

досягнення стану абсолютного вивільнення - нірвани. Інші напрями, 

наприклад, даосизм, розглядали людське буття в гармонії з космосом. 

Головна філософська постать античності в розумінні людини – 

Сократ, який переконував, що аморальний, злий вчинок тотожний 

хибі, помилці, бо ніхто не робить помилок добровільно. Оскільки 

моральне зло йде від незнання, то знання є джерело морального 

вдосконалення. Тому філософію як шлях до знання, він вважав 

засобом формування моральної людини та справедливої держави. 

Середньовічна західноєвропейська філософія представляла відповіді 

на питання про сутність та природу людини в контексті 

християнської теології. Людина в такій системі пояснень поставала 

як творіння Бога. Природа людини характеризувалася як двоїста – 

грішне тіло та божественна душа, вивільнення та заспокоєння якої 

могло бути лише в потойбічному, а не земному світі. Багато для 

розуміння та представлення людини дає мистецтво, виразно 

представляючи світ людських почуттів, людську тілесність як 

важливі онтологічні, естетичні та ціннісні виміри людини. Філософія 

та культура доби Відродження представляє людину як 

індивідуальність, як активну, в її діях та пізнанні світу, в її красі та 

талановитості. Саме доба Відродження є тим культурним часом, коли 

вибудовується підґрунтя для філософського гуманізму – 

обґрунтування поваги до гідності людини, до права на щасливе земне 

життя. Людина в філософії Відродження розуміється вже не як 
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гріховна, а як вища цінність, в єдності її тілесності та духовності. В 

ХХ ст. проблема людини розроблялась багатьма філософськими 

напрямами. Філософську антропологію другої половини ХХ ст. – 

початку ХХI ст.. представляє постмодернізм, який намагався 

окреслити образ людини в світі, який стрімко змінюється. Людина 

відчуває та вчиняє по-новому - інакше, ніж уявлялося, так званим, 

«проектом модерну». Виявилося, що і світ, і людина є складнішими 

та продовжують ускладнюватися.  За сучасними науковими 

поглядами, людина – це високоорганізована істота, яка має природну 

основу, але набуває і реалізує свою сутність тільки в суспільстві. 

Людина здійснює активну, цілеспрямовану, осмислену трудову, 

предметно-практичну діяльність, застосовуючи при цьому 

створювані нею ж знаряддя праці, техніку. Вона має свідомість і 

самосвідомість, мову, розум, волю, певною (історично зростаючою) 

мірою свободу, яка проявляється в здатності вибору й 

самовизначення. 

Підсумовуючи розгляд сутності й особливостей людини, 

специфіки людського буття, ми звертаємо увагу на те, що людину 

характеризують такі риси: здатність до створення й застосування 

знарядь праці, колективної трудової діяльності; наявність свідомості 

і розумного мислення, пізнання світу й самого себе. Людина – володіє 

біосоціодуховною сутністю. Від природи, тобто в своїй природній 

основі вона є істотою, наділеною сукупністю біологічних ознак, - в 

цьому її істотність. Людина народжується як індивід, як суб'єкт 

суспільства з притаманними їй природними задатками, формується 

як особистість у системі суспільних відносин завдяки 

цілеспрямованому вихованню. З моменту народження дитина 

потрапляє у сферу дії економічних, морально – політичних та 

ідеологічних суспільних відносин, які через спілкування і активну 

діяльність розвивають її як особистість. 

Отже, як можна зрозуміти з викладеного, філософія в її історії та 

сучасності представила багатоманіття точок зору, концепцій, 

напрямів, які намагалися дати обґрунтовану відповідь на питання про 

природу та сутність людини. Однак, як визнають самі філософи, 

вичерпних, «остаточних» відповідей дати неможливо, оскільки 

людина та світ є складними та динамічними, вони змінюються. 

Відповідно, змінюються і філософські трактування людини.  
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ФІЛОСОФІЯ ЗЛОЧИНУ ТА ПОКАРАННЯ 

 

Постановка проблеми. Злочини та їх сукупність (злочинність) - 

одна із найгостріших проблем сучасного суспільства. Результати 

опитувань громадської думки свідчать про те, що в багатьох країнах 

цю проблему ставлять на друге-третє місце після проблем 

економічного характеру. Такі факти зумовлюють необхідність 

комплексного, філософсько-правового осмислення злочину не тільки 

як повсякденного кримінально-правового явища, що карається тими 

чи іншими санкціями (репресіями) і як явища соціо-культурного, яке 

має місце в конкретно-історичному соціумі та зумовлене певними 

причинно-наслідковими чинниками. 

Відповідно до запитів сьогодення поняття «злочин» та 

«покарання», насамперед, слід розглядати у параметрах вирішення 

проблем застосування Кримінального кодексу України та перспектив 

його удосконалення. Однак, незважаючи на те, що потреба швидкого 

реагування на кризові ситуації, які виникають на тлі сучасних 

кримінологічних проблем, висуває вимогу підходу до цих понять 

передусім як до актуальних категорій юриспруденції, це не означає, 

що варто керуватися стратегією поспішності, яка, стаючи прикметою 

сучасного темпу життя, нерідко призводить до хибних кроків. 

Ознакою саме такої поспішності було б ігнорування того, що 

категорії «злочин» та «покарання» здатні функціонувати у 

полінауковому просторі, себто у площині не лише юридичних, а й 

філософських наук. Ця обставина спонукає до постановки проблеми 

міждисциплінарної кореляції цих категорій. Розв’язання цієї 

проблеми пов’язане з важливим науковим завданням, націленим на 

знівелювання комунікативних розривів між юристами і тими 
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науковцями неюридичних спеціальностей, котрі так чи інакше 

звертаються до проблематики злочину і покарання. Зрештою, 

усунення комунікативних розривів має важливе практичне значення, 

оскільки в умовах посилення інтегративних тенденцій і процесів у 

пізнанні та практиці дисциплінарна ізольованість перешкоджає 

об’єднанню наукових потужностей в єдиний комплекс, скерований 

на осмислення системних завдань, які неможливо розв’язати у 

ситуації дисциплінарної ізольованості, зокрема пов’язаних з 

криміналізацією та декриміналізацією, юридичним прогнозуванням, 

застосуванням та перспективами удосконалення КК України тощо. 

Однак, виявлення такої площини неможливе без осмислення 

еволюції понять «злочин» та «покарання». У цьому контексті 

особливої ваги набуває дослідження специфіки їх потрактування 

мислителями окремих історико-культурологічних періодів, в тому 

числі й Античності. 

Ступінь розробленості проблеми. Тема злочину і покарання 

отримала розвиток у філософії Піфагора. Піфагор розглядав злочин 

та покарання у контексті полярності законного й незаконного як 

виразу загальнокосмічної протилежності граничного й безмежного, 

де границя задає норму, межу людській поведінці, в тому числі 

зобов’язує підкорятися законам. Поняття «злочин» та «покарання» на 

фоні протиріччя між всезагальною основою світу (його гармонією) і 

особистим буттям людей (які належать «безладному світу речей, що 

народжуються»). Йдеться про формування вектора до трактування 

злочинної дії як порушення міри на тлі осмислення закону як такого, 

що задає межу людській поведінці. У цьому контексті акцентуємо 

увагу на міркуванні щодо того, що людина  перебуваючи в певній 

точці, має можливість вибору того чи іншого шляху. Відтак, йдеться 

про формування підходу до осмислення злочину як волевиявлення 

людини. 

Виклад основного матеріалу. На наступному етапі, у класичній 

античній філософії, проблематика злочину та покарання займала 

важливе місце у філософії Сократа. Однак, ми не зупинятимемося на 

цій темі, оскільки розкрили її в одній зі своїх праць, в якій, 

опираючись на першоджерела, довели, що за природним правом 

Сократ визнає як прижиттєве покарання злочинця богами, так і його 

посмертне покарання, об’єктивоване у муках душі в потойбічні. 
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Поняття «злочин» окреслюється у Сократа як порушення міри, 

співвіднесення злочину та покарання виводиться з принципу 

співмірності. Злочин розглядається як порушення справедливості, а 

покарання - як регенерація останньої. Покарання (в суб’єктивному 

значенні) виконує катартичну функцію, в об’єктивному - слугує 

засобом запобігання подальшим злочинам. Покарання фігурує як 

невідворотне остільки, оскільки осмислюється в контексті поняття 

врівноважувальної справедливості. 

Що стосується філософії Платона, то «покарання» філософ за-

раховує не до минулого (вважаючи, що, якби воно стосувалось мину-

лого, то було б помстою), а до майбутнього - трактуючи його, як ліки 

для зцілення душі від скоєної несправедливості. Що зроблене, того 

не переробиш, відтак мета покарання зводиться до виправлення 

злочинця та запобігання іншим злочинам. Загальна ідея про те, що 

покарання має значення зцілюючої сили, ділиться на три окремі 

покарання: 

1) покарання зцілює самого злочинця, бо відвертає його надалі 

від зла. Мета ця може бути досягнута вмовлянням, а якщо цього не 

досить, то страхом покарання;  

2) покарання зцілює суспільство, бо громадяни, будучи його 

свідками, відвернуться від злочинів;  

3) покарання очищує державу, бо смертною карою невиправних 

злочинців воно звільняє її від шкідливих елементів. 

Звернемо увагу на момент, який, здається, залишився поза 

увагою дослідників. Маємо на увазі розрізнення Платоном таких 

понять, як покарання й відплата. Адже, тоді як у діалозі «Протагор» 

йдеться про покарання як відплату з метою виправлення злочинця, то 

у праці «Закони» здійснюється чітке розмежування понять 

«покарання» і «відплата». Покарання осмислюється у параметрах 

етичної категорії «добра», тоді як відплата, будучи трактована як 

така, що супроводжує несправедливість, фігурує у спільних з 

останньою координатах, тобто - в площині зла. Відповідно, відплата 

тлумачиться як страждання, що супроводжує злочин, залишаючи 

винуватця нещасним, а покарання виступає як засіб очищення душі 

злочинця (поза тими випадками, коли останній вважається 

невиправним). 
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Висновки. З одного боку, вказівка на конкретні суспільні цінності 

певного соціуму дає змогу проаналізувати злочин як соціальне 

явище, з іншого - вказівка на передбачену кримінальну 

відповідальність у разі його вчинення формалізує його правовими 

рамками. Розуміння сутності злочину у філософсько-правовому 

аспекті дозволить попереджувати та мінімізувати такі анти-суспільні 

дії, адже кримінально-правова категорія «злочин» у філософсько-

правовому аспекті набуває світоглядних вимірів у контексті 

історичного становлення правового ставлення людини до світу в 

концептуальній системі «зло-злочин-злочинність». Отже, злочин 

необхідно розглядати як багато аспектне, складне соціо-культурне 

явище.  



226 

Флєрко Олена Андрївна 

здобувач 1-го курсу ступеня 

вищої освіти бакалавр ННІ 

№ 2 НАВС  

Науковий керівник: 

Старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної 

логіки НАВС 

Стус В.І. 

 

ПОКЛИКАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОШУК 

 

Дискурс ідеї університету – принципів існування та 

функціонування університету як інституції, починається з тих часів, 

коли засновувалися університети. Такі вчені, філософи, громадські 

діячі, як німці В. Гумбольдт, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ю. Хабермас, 

британець Дж. Ньюмен, українці Петро Могила, митрополит Андрій 

Шептицький та інші, заклали визначальні принципи 

університетського життя: єдність процесу викладання та 

дослідницької діяльності та незалежність від різних форм 

зовнішнього тиску і владних примусів. Стану модерного 

університету були присвячені дослідження Х. Ортега-і-Гассета, Г.-

Г. Гадамера, Ж. Дерріди, Я. Пелікана, Б. Рідінгса [1]. 

Справжній бум переживає дискусія щодо Університету в Україні 

та інших країнах пострадянського простору. Серед найбільш цікавих 

слід зазначити роботи М. Зубрицької, С. Квіта, В. Кіпеня, 

С. Пролєєва [2]. Реформа вищої освіти в Україні осмислюється на 

рівнях філософії та соціології освіти, управління освіти; масової та 

буденної свідомості, в останньому випадку можна зустріти епатуючи, 

гострі позиціонування університетської проблеми [3]. 

Університет відіграє унікальну роль як соціальний суб'єкт 

сучасного соціуму:  досліджує та створює наукову картину світу, 

потім транслює її в суспільство не тільки у вигляді наукового та 

світоглядного продукту, а і як сукупність професійно освічених 

членів суспільства, що здатні конструювати соціальну дійсність. 

Посилюється класична роль університета як інтегратора знання та  

вплив автономії університету на його культуропороджуючу функцію. 

Соціальна відповідальність університету як суб'єкта соціального 

пізнання інтерпретується як елемент експертної самосвідомості. 
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Осмислюється вплив цінностей комунікативної університетської 

спільноти на процес соціального пізнання. Незважаючи на те, що 

університет є зберігачем традицій і цінностей, університетські 

цінності не завжди є запотребовані масами, не збігаються з 

цінностями правлячих кіл. Кожне культурне співтовариство являє 

собою деякий «світ» із певними цілями, підвалинами, традиціями, 

цінностями та інше, такий окремий «світ» має своє самоосягнення, 

розуміння, оточення та когнітивний досвід. У межах універсальної 

глобальної ринкової системи таким універсальним світоглядом є 

наука в особі «університетського дискурсу» – єдиний авторитет, що 

може дати надію і тому переймає деякі функції релігії. Таке 

співтовариство набуває певної універсальності: викладачі та 

співробітники університетів вже не зберігають лояльність до 

окремого університету як до організації внаслідок значної 

мобільності персоналу. Скоріше їх відданість належить 

узагальненому Університету як соціальному суб'єкту цього 

універсального суспільства. 

Університети виробляють не тільки приватне благо, тобто 

капіталізоване знання, що можна продати, не тільки соціально 

значуще благо у вигляді певних функцій окремої людини, що 

потрібні суспільству, а й суспільне благо у вигляді виробництва та 

поширення культури. Тобто університети продукують деякі 

неформальні інститути, системи цінностей та поведінкові засади, які 

через деякий час стають формалізованими інститутами в окремих 

сферах суспільного буття: політики, права, економіки тощо. 

Дедалі більше молодих і перспективних здобувачів вищої освіти 

задивляються на вищі навчальні заклади у країнах Європи чи США: 

виникає бажання запозичити досвід успішних країн. Слушними 

думками  з цього приводу ділиться іспанський філософ Хосе Ортега-

І-Гассета в роботі «Місія Університету»: «На чужині варто шукати 

інформації, та аж ніяк не моделей»; «Народи - наслідувачі чи народи 

без власної автентичності постають невблаганним анахронізмом» [4]. 

Подолання кризи в освіті -  творчий процес, пошук власного виходу 

із ситуації, безцінний досвід для країни.  

Традиційна сучасна університетська ідея стверджує, що 

університет має автономію завдяки своїй власній діяльності, яку 

ніхто інший не може здійснювати: він є безкорисливою інституцією 
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істини, місцем, де вона сама себе шукає в самоті, свободі і чесній 

дискусії, не оглядаючись на державний, ринковий і громадський 

інтерес; і його академічна організація гарантує цілісний космос 

знання і фокусує в собі усе моральне обличчя нації. 

Постмодерністська наука вже не легітимізує університет у межах 

подібних ідеологічних схем, а стверджує його через консенсус між 

експертами і новими формами свого власного застосування: гнучкою 

прагматичністю різних аксіоматичних систем, зв'язком із політичною 

і економічною могутністю, заміною критерію істинності критерієм 

ефективності. В результаті ієрархічна піраміда наук факультетів 

звільнила місце горизонтальній сітці досліджень, що мають рухомі 

межі. 

Сократа, мудрого вчителя,  було засудження до смертної кари за 

офіційним звинуваченням за «введення нових божеств і за 

розбещення молоді в новому дусі». Філософія - форма людської 

самосвідомості, дух пошуку самобутності епохи, дослідження 

одвічних проблем людства. Нова філософія університету є спробою 

розібратися у питаннях сьогодення, спрямованого у майбутнє. Теза 

про «мої університети» постає як завдання мого покоління, 

майбутнього України і світу. 
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СУЧАСНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Серед славетних філософів особливе місце посідає український 

філософ  ХVШ ст., поет-байкар Григорій Савич Сковорода. Ця 

надзвичайна постать відома нам як людина, що уособлює 

національний український дух. Ми вважаємо, що Г. Сковороду 

можна назвати учителем життя, мудрості, який створив не тільки 

оригінальні, але й сучасні, невмирущі ідеї, які варто наслідувати aби 

пізнати себе та досягти справжнього щастя. Спробуймо з’ясувати, 

чому його погляди є актуальними і дотепер. 

Григорій Сковорода, завдяки своїй харизмі, цілісності 

особистості, відданості християнським заповідям зумів при 

негативному відношенні до соціального світу,  що грузнув в 

користолюбстві, характеризувався розпустою, владою речей та 

духовним спустошенням обрати таку позитивну форму боротьби зі 

злом, при якій центр тягаря з області критики політичних відносин в 

суспільстві був переміщений в сферу освіти, культури та моралі. 

Після різних конфліктів з владою, Сковорода обрав зовсім новий і 

незнаний до того стиль життя, а саме – мандрівку, що тривала до 

самої смерті майже тридцять років, була сповнена пригод, оповита 

переказами і легендами. У ній філософ ніколи не розлучався із 

Біблією, сопілкою або флейтою, завжди дарував свою мудрість 

простим людям, радів неперевершеній красі природи.  

Хоча спонукання «Пізнай самого себе» і було запозичене 

Сковородою у Сократа, але він не просто стверджує думку про 

необхідність пізнання природи людини, а й звертає увагу на пізнання 

природи людської душі з урахуванням чинників її формування – віри, 

надії, любові. Більше того, мислитель іде ще далі, він розглядає віру 

і любов не тільки як підґрунтя душі, а й як органічний прояв 
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духовності людини, а причиною цього прояву є, як він вважає, 

насамперед природні прагнення людини. 

Будучи випускником Києво-Могилянської академії, 

Г. Сковорода виніс добрі знання мов, античної спадщини, ідей 

Середньовіччя і Ренесансу, тут він проникся повагою до людини і 

повним вільнодумством.  У Сковороди ми бачимо виразне тяжіння до 

ідей Платона, який в Академії був насамперед об’єктом критики. 

Якщо у центрі уваги професорів Академії є зовнішній світ і проблеми 

його пізнання, то у Сковороди на першому плані – людина, етико-

гуманістичні проблеми. Починаючи від Сковороди, можна чітко 

розрізняти науково-освітній і етико-гуманістичний напрями у 

просвітницькій філософії на Україні. Основне спрямування його 

праць зводиться до дослідження людини, її існування. Науку про 

людину та її щастя Сковорода вважав найважливішою з усіх наук. 

Аналізуючи твори Сковороди, можна зробити висновок, що 

останній бажав,  аби людина пізнала себе з двох сторін: як 

громадянина та, власне, як індивіда. Пізнати себе – це, передусім, 

пізнати свою природу (власну сутність), збагнути вроджену життєву 

програму своєї душі (власну долю), а через себе – пізнати свій народ 

у світі питомої культури, осягнути земну Природу й усвідомити своє 

місце в Природі, Культурі, Світі та власною волею здійснити життєву 

програму своєї душі. Так учитель Сковорода готував учнів до 

самопізнання і самоосвіти – до самостійного здобування істинних 

дієвих знань через розвиток допитливості, наполегливості, 

критичного мислення, самосвідомості, а також – до життя по 

справедливості з усвідомленням обов’язку й відповідальності.  

Щодо пізнання себе як громадянина, Сковорода вважає, що : 

«Кожен мусить пізнати свій народ і себе в ньому. Чи ти рус? Будь 

ним. Чи ти лях? Будь ляхом. Чи ти німець? Німечествуй. Француз? 

Французтвуй. Татарин? Татарствуй. Усе добре на своєму місці й 

своєю мірою». У творах «De Libertate», «Всякому місту – звичай і 

права» Сковорода оспівує працьовитих людей, висміює панівну 

верхівку, проголошує людину та її волю найвищою цінністю, 

розвиває ідеї демократизму та гуманізму. У вірші «Всякому місту – 

звичай і права» філософ виступає проти соціальної несправедливості 

кріпосницької та бюрократичної системи, дріб’язковості та 

низькості, яка існує і принижує людську гідність. 
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Не оминув поет і юриста, який закони повертав так, як було 

вигідно йому, збагачувався на хабарах, що властиво, на жаль, і 

сьогоденню. У вірші «De Libertate» Сковорода описує мужність 

українського народу та його прагнення до волі, через образ хороброго 

вождя та гетьмана Богдана Хмельницького, народного героя, який 

присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя українського народу; 

стверджує свободу людини як найвищої суспільної цінності. Поезія 

починається філософським міркуванням про те, що являє собою воля, 

яка її цінність: 

«Що є свобода? Добро в ній якеє? 

Кажуть, неначе воно золотеє. 

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши це злото, 

Проти свободи воно лиш болото». 

Показовим є прославлення в цьому вірші Богдана 

Хмельницького, як «батька вольності», як вірного сина українського 

народу. Поет закінчує твір словами: 

«О, якби в дурні мені не пошитись, 

Щоб без свободи не міг я лишитись. 

Слава навіки буде з тобою, 

Вольності отче, Богдане-герою!» 

Таким чином, найбільшою радістю, яка повинна належати 

людині, є її свобода. Така думка є актуальною і нині. Сучасні українці 

прагнуть жити вільно, мати суб’єктні права, які будуть захищені. 

Доказом того є Революція Гідності.  

«Скрізь любов та віру людина пізнає себе» – твердить Сковорода. 

Категорія любові та віри несуть у собі глибокий пізнавальний світ, 

живлять душу людини, наповнюють її творчою енергією, 

підштовхують її на шлях дійсного щастя. Поділяючи світ на двоє – на 

істинне та тлінне, віддаючи перевагу Вічності, Богу, Сковорода по 

суті пропонує подвійне співвідношення духовного та тілесного. Він 

вважає, що буквальний аспект розуміння віри та любові складається 

у повсякденній буттєвий необхідності цих понять. Людина без віри 

може піднятись до найвищих вершин. Але прозрівши, здобувши віру, 

вона опиняється перед усвідомленням їх мізерності. Там, де 

кінчаються межі розуму, починається віра. 
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Прагнення людини до пізнання зводиться до прагнення людини 

до Бога без посередників, а Богом філософ вважав саму природу, а 

людину її витвором: 

Боже милий, ти мій град, Боже милий, ти мій сад, 

А невинність – то мій квіт, мир, любов – ото наш плід. 

Бо душа моя – верба, ти ж для неї, як вода, 

Буду жить на тій воді, втіш мене у цій біді.  

Тобто, через пізнання Бога, людина пізнає саму себе. Разом з тим, 

важливим аспектом теорії пізнання Сковороди, є те, що він не 

пов’язує зростання людиною своїх пізнань із досягненням 

матеріальних потреб, що розуміється як людське щастя. Його 

філософія містить протилежний постулат: чим глибше людина пізнає 

оточуючий світ і саму себе, тим скромніші повинні бути її 

матеріальні потреби. Ця думка особливо яскраво виражена в притчі 

названій «Еродій»: 

Вмій малим ти вдовольняться. За великим не женися, 

Сіті кинуто на лови, їх ти вельми бережися. 

Я кажу вам, що не треба у розкошах жити, 

На таких, кажу, повсюди розпинають сіті. 

Триста впало у неволю з пристрасті в цім часі, 

Шістсот плачуть у хворобах – дуже були ласі. 

«Сродна праця» є однією з найважливіших категорій в системі 

філософських поглядів Сковороди. Вона дає можливість розкрити 

розуміння Сковородою індивідуального та загального блага і щастя, 

систему виховання, своєрідність його інтерпретації соціальної 

рівності й нерівності між людьми та ін. Саме в ній автор акцентує 

увагу на тому, що людина сповнена щастя й радощів, коли праця 

відповідає її природним здібностям. Природне розуміється як 

внутрішня, глибинна сутність, притаманна світові природи й 

людському світові культури. Коли праця відповідає цій глибинній 

сутності людини, вона забезпечує розвиток людської особистості й 

збірної цілісності народу, гарантує радість відчуття культурної 

цілісності за всієї різнорідності індивідуальних людських 

особливостей.  Роздумами про щастя людини і шляхами його 

досягнення сповнена вся творчість Сковороди, але найяскравіше 

представлені вони у трактаті «Розмова, що називається Алфавіт, або 

Буквар миру», в байці «Бджола та Шершень», а також у 
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латиномовних віршах. «Як хочеш бути щасливим, не шукай свого 

щастя за морями, ...не мандруй по Єрусалимах», бо, як вважав Г. 

Сковорода, воно не тільки поруч з тобою, воно «всередині тебе»: у 

твоєму чистому серці, у твоїй чесній душі, що живе за законами 

Божими і за велінням Божим. Він навчав, що кожна людина має 

працювати. Бо ледарювання призводить до деградації, насамперед 

духовної, воно ніби уповільнює життя людини, робить його 

беззмістовним та безбарвним. Тільки праця в змозі позбавити людину 

песимізму, нудьги та сірості. Але ця праця має відповідати 

покликанню людини, найтоншим порухам людського серця. 

Сковорода, розглядаючи двоєдину природу людини, вважав, що 

вона народжується з певними, так би мовити, "запрограмованими" 

задатками (здібностями, нахилами) до того чи іншого виду 

діяльності. Бог як універсальне уособлення трьох світів вкорінений і 

в людині. В процесі самопізнання вона відкриває в собі вище начало, 

котре єднає її з Богом і робить богорівною насамперед завдяки 

усвідомленню свого власного покликання, адекватно оцінює свої 

природні задатки й реалізує їх у відповідних формах діяльності. Тоді 

вона досягає щастя. 

Ідея сродної праці, що її висловив Григорій Сковорода, була по-

справжньому новаторською для тогочасного йому суспільства. Дуже 

жаль, що і зараз часто ми зустрічаємо нещасливих людей, що 

займаються «не своєю справою» з власної короткозорості й 

несміливості, в гонитві за грошима та суспільним статусом. Мабуть 

людям, які ще не знайшли своєї праці за покликанням, варто 

звернутися до філософії Сковороди та насмілитись змінитися. 

Г. Сковорода – філософ, який зумів гармонійно поєднати 

філософію і життя, залишити змістовні уроки для тогочасного та 

майбутнього покоління українців.  



234 

Шафаренко Анна 

Вадимівна 

курсант 102 навчальної групи 

ННІ № 2 НАВС, рядовий 

поліції 

Науковий керівник: 

Старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної 

логіки НАВС 

Стус В.І. 

 

ФІЛОСОФІЯ ДРУЖБИ В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Нині, коли ритм життя набуває шаленого темпу, коли не вистачає 

часу для спілкування й віртуальна реальність подекуди замінює 

людські стосунки, - чи актуальні питання глибоких, відданих, 

дружніх взаємин? 

Багато є скарбів: і матеріальних, і духовних. Кожна людина на 

своєму життєвому шляху прагне знайти своє щастя, що 

вважатиметься найбільшою неперехідною цінністю. «Виключити з 

життя дружбу все одно, що позбавити світ сонячного світла» – 

стверджує Цицерон. 

Щастя буває різним. Для одних щастя – гроші, розкіш. Інші його 

бачать у сімейному житті, ще інші – у повсякденній роботі. Це все 

важливо мати. А чи не найголовніше мати надійних друзів? Філософ, 

мислитель, людина великої життєвої мудрості, Г.С. Сковорода 

навчав: «Друг вірний – захист міцний». Справді, як важливо, коли в 

горі чи радості поряд є той, хто розрадить чи розділить з тобою 

радість. 

Майже всі люди важко сприймають самотність. Кожен, хто 

відчуває самотність або вважає, що люди його не люблять, що він не 

має такої популярності, як інші, повинен усвідомити: людські 

стосунки – це обмін цінностями. Навіть у стосунках між двома 

людьми необхідно, щоб кожен з них робив певний внесок для їх 

підтримки. Якщо з таких стосунків користь має лише одна сторона, 

то, зрозуміло, що з часом друга втратить до них інтерес. Звичайно, 

користь у такому випадку не можна розглядати як матеріальну 

вигоду. 
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Дружбу не треба плутати із приятельськими стосунками. 

Спілкування з друзями збагачує людину духовно. Кожен шукає в 

другові важливі для себе риси. З однією людиною ми підтримуємо 

зв'язок тому, що вона вміє цікаво розповідати, від другої ми дістаємо 

важливу інформацію, третя має приємну зовнішність і поведінку, 

четверта – оптиміст і вміє підбадьорити, п'ята завжди готова дати 

добру пораду. Мабуть, у друзях ми шукаємо риси ідеалу людини. 

Буває й таке, що з часом в людині, яку вважав другом, розчаровуєшся. 

Що ж робити в такому випадку? Г.С. Сковорода наставляв своїх 

учнів: «Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, 

коли вони несерйозні». 

Дружба не виносить егоїзму. Є люди, які у дружні стосунки не 

роблять жодного внеску. Зрозуміло, що мало хто їх поважатиме, а 

найчастіше – намагатимуться обмежити зв'язки з ними, звести їх до 

приятельських.  

У дружбі треба вчитися бути Людиною. І хоч ніхто не 

застрахований від помилок, головне – уміти їх помічати в себе. Той, 

хто прагне до самовдосконалення, до самоосвіти, приваблюватиме до 

себе інших людей, легко знайде друзів. Усім хочеться бачити своїм 

другом вірну і щиру, духовно багату, всебічно розвинену і красиву 

людину, гуманну, з відкритим серцем, з вогником у душі, для якої 

головне – приносити людям щастя. 

Як зазначає Кант, дружба базується на раціональному виборі 

розсудку. Вона передбачає свідомий вибір об´єкта спілкування і 

узгоджується з принципом розумної, усвідомленої побудови 

стосунків. Тим не менше, дружба – ірраціональне почуття, найбільш 

близьке до любові. Дружба визначається як «форма спілкування 

людей, заснована на спільності інтересів, взаємній повазі, 

взаєморозумінні та взаємодопомозі; передбачає особисту симпатію, 

прихильність і торкається найбільш інтимних, задушевних сторін 

людського життя; одне з кращих проявів людських почуттів». У 

дружбі інша людина усвідомлюється як бажаний об´єкт спілкування.  

У будинку людського щастя дружба зводить стіни, а любов 

утворює купол. Ці словах Козьми Пруткова образно визначають роль 

дружби в людських стосунках У первісному суспільстві дружба була 

принципово непорушною, а права та обов’язки друзів мали суворо 

відповідати традиції. Пізніше дружба базується на спільності 
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інтересів. Дружба ушляхетнює життя, її шанували і звеличували 

древні мислителі. Аристотель стверджує, що дружба – 

найнеобхідніша для життя: адже ніхто не воліє жити без друзів, 

навіть якби він мав усі інші багатства. Дружба не тільки неоціненна, 

а й прекрасна. Ми уславлюємо того, хто любить своїх друзів. Мати 

багато друзів – це чудово, а деяким навіть здається, що бути хорошою 

людиною і другом – це те саме.  

Надзвичайно високо оцінюється дружба в українській культурі й 

ментальності. Розкриваючи велику силу дружби, Григорій Сковорода 

наводить слова Плутарха. Про те, що дружба, супроводжуючи життя, 

не тільки додає втіхи й чарівності, а й зменшує страждання, і Бог, 

додавши до життя дружбу, зробив так, щоб усе було радісним, 

приємним і милим, коли друг поруч і разом з вами втішається. І як би 

підлесник не кував лихо, використовуючи насолоди і приємності, 

треба знати, що він нічого радісного не вносить у дружбу. Г. 

Сковорода навчав бути обачливим у виборі друзів. 

Кант обґрунтовує важливість дружби для применшення егоїзму: 

частину любові до себе людина переносить на іншу, отримуючи 

щире, довірливе спілкування. 

Справжньою є дружба, заснована на доброчесності, оскільки 

покладає мету сама в собі, говорить Арістотель. Він обґрунтовує 

моральні засади справжньої дружби, що можлива між 

людьми доброчесними. Кожен бажає іншому блага, кожен 

благочесний як безвідносно, так і відносно свого друга, а отже, кожен 

дає задоволення іншому, адже кожному дають задоволення вчинки, 

внутрішньо йому близькі. Основа справжньої дружби – рівність її 

сторін та взаємне прагнення до  справедливості.  

Кант, спираючись на традицію, започатковану Арістотелем, 

розрізняє три види дружби. По-перше, ту, що базується на потребах; 

по-друге, ту, що має підставою смаки; по-третє, засновану на 

переконаннях. Дружбу людей з потреби одне в одному Кант називає 

серед найдавніших, таких, що склалися ще на ранніх етапах історії. 

Однак зростання матеріального добробуту, майнової незалежності 

вносить у поняття дружби якісно новий аспект: замість корисливої – 

духовну потребу в іншому. Все більше починає бути значимою не 

стільки дружня допомога як така, скільки впевненість у тому, що в 

разі необхідності друг справді допоможе. «Дружба, заходить так 
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далеко, коли один допомагає другому, заподіюючи собі шкоду, дуже 

рідкісна і витончена. Причина її така: людина, ні за яких обставин, не 

може допустити нещастя близької людини», – проголошує Кант. 

Дружба вимагає дотримання її неписаного «кодексу», що 

передбачає необхідність взаєморозуміння, відвертості й щирості, 

активну взаємодопомогу, взаємний інтерес до справ і переживань 

іншого, щирість і безкорисливість почуттів. Серйозні порушення цих 

правил призводять або до припинення дружби, або до поверхових 

приятельських стосунків, або навіть до перетворення дружби на її 

протилежність – ворожість. У дружбі, так само як у любові, людина 

реалізує свою «виняткову» суспільну сутність – людяність, 

порядність – у прямих і неопосередкованих формах 

Отже, друзі чекають на нас скрізь, тільки треба вміти цінувати і 

прагнути творити дружні відносини, тоді будеш щасливий сам і 

принесеш добро і щастя тим, хто оточує тебе. Потрібно з обачністю 

ставитися до потенційних друзів, але, знайшовши близьку людину, 

варто докласти зусиль для того, щоб не втратити її. І для цього існує 

тільки один шлях: щоб мати вірного друга, треба самому бути вірним 

другом. Звісно, час вносить свої корективи, але такі поняття, як 

дружба, любов, завжди залишатимуться найвищими цінностями. 

Отож справді, як стверджує українське прислів’я, людина без друзів 

- що дерево без коріння.  
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ДО СУЧАСНОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Сучасна актуалізація філософії освіти взагалі та філософського 

осмислення вищої школи зокрема пов’язується з цивілізаційним 

конфліктом, колізією між національним та глобальним, 

ефективністю та ідентичністю, апробованою педагогічною 

традицією та інновацією, заощадливістю та прагненням досягти 

максимального розвитку людського ресурсу.  

Осмислення місії університету неможливе без звернення до ролі 

духовності та  розуму в історії західної культури. Розум 

розглядається нами не лише як певна властивість особистості, 

необхідна для раціонального пізнання, але і як інтелектуальний 

продукт культури, як сила, здатна до осмислення знань і цінностей 

вже наявного культурного горизонту. З цієї причини діяльність 

сучасного університету має бути націленою на становлення 

особистісного знання зі смислом, оскільки знання лише описує 

життя, а осмислене знання наповнює його смислом. Е. Ремарк 

засвідчує кризу розуму в ХХ ст., вбогість культу технічного знання 

поза межею цінностей та смислів людяності: «Жорстоке століття! 

Світ зміцнюється гарматами і бомбардувальниками. Людяність – 

концентраційними таборами і погромами. Ми живемо в епоху, коли 

все перевернуто з ніг на голову. Нині агресор – покровитель світу, а 

побитий і зацькований – порушник громадського порядку. І подумати 

тільки – цілі народи вірять цьому!» [1]. 

Університет як корпорація, де перетинаються інтереси 

суспільства і особистості, починаючи з самих витоків, був не лише 

свого роду дзеркалом суспільства, але і трибуною Просвітництва, з 

якої вчили людей мислити своїм умом, осмислювати знання, 
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цінності, події, що відбуваються, навчали мистецтву суперечки і 

конструктивному діалогу. Саме цим обумовлюється актуальність 

необхідності повернути університету його головну місію – 

просвіщати людей, залучати їх до культурних цінностей, з усією 

ясністю і визначеністю відкривати їм сучасний світ, у якому життя 

набуло б смислу. 

Науковці окреслюють університет різними контекстами, а саме 

як: «мікрокосм всього суспільства» (Дж. Герсон); «когнітивну 

модель Всесвіту» (В. Бакіров); природне явище ноосфери 

(В. Садовничий, В. Белькуров, В. Сушко, Е. Шикін); інститут, в 

якому «середній студент вчиться бути культурною людиною і 

компетентним професіоналом» (Х. Ортега-і- Гассет); місце, де 

реалізується потрійна задача – дослідження, передача знань і 

культури (К. Ясперс) [2]. Поняття місії університету дослідники 

розглядають як філософію і призначення організації, першою 

визначаються цінності, переконання, принципи, якими керується 

колектив; а другим – дії, які належить здійснити, щоб набути 

передбачуваний образ, мету, що виражає зміст і призначення 

організації. 

Зупинимося на історії. Відома Академія Платона (gymnasion), 

названа на честь міфічного героя Академа, в якій навчалися люди з 

усіх куточків Еллади, плекала  Розум  як здатність раціонального 

пізнання світу природи. Розум був апофеозом грецької думки й 

найвищим достоїнством еллінів. Водночас Академія була площею 

«агори», де завдяки сократівським методам морально 

вдосконалювалася людина, пізнаючи і осмислюючи цінності. Мета 

освіти, за Платоном, полягала не в зборі інформації, «знань заради 

знань», а в повороті душі до істинного блага. Аристотель, який також 

викладав Академії, написав трактат «Про душу», у якому 

стверджував справжні цінності - доброчесність і доброчесну людину 

як таку, визначав головну функцію освіти як виховання еліти, гідних 

громадян держави. 

Концепція гуманізму, діалогу культур, ноосфери,  цілісне 

системне бачення світу, культура миру та толерантності, ідеї 

Соборної Єдності,  концепція творчого саморозвитку особистості 

визначають аксіологічний простір сучасного університету, який 

виступає передумовою формування мислячої, відповідальної, 
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компетентної та успішної особистості та еліти сучасності.  Мета 

освіти, як вірно зауважує В. Кремень, «співмірна меті споконвічних 

філософських пошуків мудрої людини, котра насамперед здатна 

оцінювати явища відповідно до їх дійсної загальнолюдської цінності 

і знаходити доцільну ціннісну орієнтацію» [3, с. 28]. 

За думкою Хосе Ортеги-і-Гассета, щоб „впевнено йти крізь ліс 

життя, потрібно бути культурним, потрібно знати свою топографію, 

свої маршрути або методи, тобто потрібно мати уявлення про простір 

і час, в яких живеш, про сучасну культуру [4, с. 35]. Оскільки життя 

непередбачуване, то єдине, що в нас є, за словами філософа, – це живе 

мислення, ratio, що дає людині магічну владу, дозволяючи ясно 

бачити речі, світ та саму себе в цьому кризовому світі. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІРРАЦІОНАЛІЗМУ У «ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ» 

 

Я вважаю, що ця тема є актуально тому, що філософія 

користується безліччю категорій, які допомагають осмислити 

цінність життя – «буття», «існування», «безсмертя». Однак у ній є 

інший ряд категорій - «смерть», «небуття», «руйнація». Зрозуміти 

життя можна тільки через їх зіставлення. Смерть – відповідальна і 

важлива річ життя. Вже з біблійних текстів відомо: щоб дійти вічної 

життя, потрібно спочатку померти. Натомість, життя – одне з форм 

існування матерії, що відрізняє світ організмів від усієї іншої 

дійсності. Вона закономірно виникає за певних умов розвитку 

матерії. 

Філософія життя – одне з чільних течій європейської філософії 

XIX – XX ст. центральним у ньому стало поняття «життя» як вихідної 

інтуїтивно досяжної цілісної реальності. Філософія на той час 

представлена такими протилежними напрямами як сциентизм і 

антисциентизм. Сциентизм (від латів. – наука) орієнтований більш в 

розвитку природознавства і є продовженням позитивізму ХІХ ст. 

Іррационализм представлений концепціями «філософії життя» таких 

мислителів як А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, А. Бергсон. Представники 

ірраціоналізму вирішальне значення надають підсвідомого і 

несвідомому засадам у людини у його підсвідомої діяльності. 

Ірраціоналізм становить головний зміст так званої «філософії життя», 

яка ставить, що духовний світ людини не зводить для її логічному 

мисленню, а включає у собі всю сукупність людських почуттів, 

переживань, істинних проявів волі – усвідомлених чи 

неусвідомлених. Усе це прояв життєвої сили людини. 
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Ось візьмемо за приклад філософію життя Ніцше прагнучі 

подолати раціональність філософського методу, вибудовує поняття 

на систему, вони постають як багатозначні символи. Так, поняття 

«життя», «воля до повалення влади» – це є договір саме буття у його 

динамічності, і пристрасть, і інстинкт самозбереження, і рушійна 

суспільство енергія тощо. Намагаючись обґрунтувати «природний, 

нічим не стримуваний потік життя», Ніцше робить критику всіх її 

загальнолюдських цінностей. За Ніцше, світ має нульову цінність, а 

життя – це специфічна воля до акумуляції влади, жорстока гра, де 

виграє посередність, бо «найсильніші виявляються найбільш 

слабкими, коли він протистоять організовані стадні інстинкти, 

боязкість слабких, чисельна їх перевага». За Ніцше, домінантою 

суспільства не стільки «сліпа воля до життя», скільки «свідома воля 

до партії влади» за умов боротьби за виживання. 

За словами Ніцше, воля до своєї влади властива всьому живому 

– рослинам, тварин і людям. Вона то, можливо усвідомленою чи 

неусвідомленою. Основний расової рисою є воля до повалення влади. 

Вона більше властива сильним расам і сильним особистостям («вони 

мають право повелівати іншими»). Цей принцип є основою теорії 

моралі по Ніцше. Він обгрунтував культуру «здоров'я життя» і 

культуру «надлюдини» тобто. людини-бога з його потворної, 

перевищує все розумні межі, волею до партії влади. Ніцше отуплює 

своєї філософією людини. Влада по Ніцше можуть грунтуватися на 

брехні, котрі «брехня неприйнятний супутник і умова життя». Теорія 

Ніцше широко використовувалася расистами і фашистами. 

Отже, ми можемо підсумувати, що коли людина замислюється 

про таємницю свого життя й про те зв'язках, які з'єднують його з 

життям, в нього неминуче народжується інше ставлення до неї. Не 

може призвести до етичного самоствердження. Так, жити людині 

стане важче, ніж раніше, що він жив тільки до себе. Але водночас 

його життя стане багатшими, прекраснішого і щасливішим. Адже 

буде просто жити. Він по-справжньому відчувати життя. 

Для людини справді моральної будь-яке життя священне. 

Універсальна етика благоговіння перед життям породжує жаль як до 

іншої людини, до тваринам, до усього живого. Життєстверджуюча 

позиція загалом незмінно породжує оптимістичну волю. 
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Філософія XX в. є продовженням розвитку філософії ХІХ ст. і її 

завершального етапу – німецької класичної філософії. Філософія 

пов'язана з соціально-економічними, культурними і науковими 

результатами свого часу. 

Ірраціоналізм на той час представлений концепціями «Філософії 

життя» таких мислителів, як А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, А. Бергсон, 

У. Дильтей, З. К'єркегор та інших. Він намагався показати 

особливості гуманітарного знання і набутий невичерпність об'єктів 

дослідження людини й суспільства, культури. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах укріплення 

правової держави категорія «право на захист» є фундаментальною і 

лежить в основі тих трансформаційних процесів, що зараз переживає 

наша держава. Відповідно до ст. 55 Конституції України права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом. Зміст права на 

захист полягає у можливості фізичної особи у встановленому 

законом порядку звернутися до суду за охороною свого права і 

захистити його відповідними способами, передбаченими законом. 

Особливістю захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів є 

можливість вибору різних способів забезпечення (визнання) 

порушення прав та правового впливу на порушника, що не 

обмежується способами, встановленими ст. 16 Цивільним кодексом 

України (далі – ЦК України). 

Право на житло – одне з основних соціально-економічних прав 

людини. Відповідно до Загальної декларації прав людини кожен має 

право на такий життєвий рівень, включаючи житло, який є 

необхідним для підтримання його здоров’я і добробуту його самого 

та його сім’ї. Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод (далі - Конвенція), прийнятого у 

Парижі 20.03.1952 p., було гарантовано захист права власності. 

Згідно з нею кожна фізична або юридична особа має право мирно 

володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна 

не інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 

законом або загальними принципами міжнародного права. Проте 
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попередні положення жодним чином не обмежують право держави 

застосовувати такі закони, які, на її думку, є необхідними для 

здійснення контролю за користуванням майном відповідно до 

загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших 

зборів або штрафів.  

В Україні право на житло вперше було закріплено в Конституції 

УРСР 1978 р.. Конституція України 1996 р. визначила, що кожен має 

право на житло і держава створює умови, за якими кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у 

власність або взяти в оренду. 

У ст. 29 ЦК України зазначається, що місцем проживання 

фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, 

придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо у 

відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає 

постійно, переважно або тимчасово. 

Згідно із ст. 310 ЦК України фізична особа може мати кілька 

місць проживання та вільний вибір місця проживання та його зміну, 

крім випадків, встановлених законом на недоторканність житла. 

Конституційне право на житло містить заборону примусового 

позбавлення житла не інакше як на підставі закону і за рішенням 

суду. Цьому праву кореспондує обов’язок держави створювати 

умови для його захисту та реалізації. Основною гарантією реалізації 

права на житло є те, що ніхто не може бути примусово позбавлений 

житла інакше, як за рішенням суду. 

Випадків позбавлення права власності лише на тій підставі, що 

власник не виконує свого обов’язку щодо утримання належного йому 

майна (відповідно до ст. 322 ЦК України тягар утримання майна 

лежить на власникові), ні ЦК України, ні іншими законами України 

не передбачено. 

Цивільно-правовий захист житлових прав фізичних осіб має свої 

особливості. Поняття захисту в житловій сфері необхідно розглядати 

як передбачені законодавством заходи, що здійснюються фізичною 

особою самостійно з визнання порушення та поновлення цих прав і 

законних інтересів як користувачів, так і володільців житла. У 

юридичній літературі визначається поняття захисту, під яким 

розуміють заходи, направлені на припинення правопорушень і 

притягнення правопорушників до передбаченої законом 



246 

відповідальності відповідно до процесуального законодавства 

України. 

Право фізичних осіб на житло як одна із форм забезпечення 

природних прав людини охороняється законом, його захист 

здійснюється судом. У рамках юрисдикційної форми захисту, у свою 

чергу, виділяють загальний і спеціальний порядок захисту 

порушених прав. За загальним правилом захист цивільних прав і 

охоронюваних законом інтересів здійснюється в судовому порядку.  

Юридичний механізм здійснення права на судовий захист – це 

комплекс цивільних процесуальних правових засобів, які 

опосередковують дії учасників правореалізуючого процесу, 

закріпляючі сприятливі умови і фактори перетворення юридичної 

можливості, закладеної в конституційному праві громадян на 

судовий захист.  

Отже, виходячи з вищезазначеного, захист житлових прав 

здійснюється у судовому порядку шляхом:  

1) визнання права;  

2) поновлення становища, що існувало до порушення житлового 

права, і припинення дій, що порушують це право або створюють 

загрозу його порушення;  

3) визнання судом недіючим повністю або в частині нормативно-

правового акту державного органу або нормативно-правового акту 

органу місцевого самоврядування, що порушують житлові права 

визначені нормативно-правовими актами, що мають більшу 

юридичну силу;  

4) незастосування судом нормативно-правового акту державного 

органу або нормативно-правового акту органа місцевого 

самоврядування;  

5) припинення або зміна житлового правовідношення;  

6) іншими способами, передбаченими законами України.  
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ПРОГУЛ ЯК ПІДСТАВА РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
 

У КЗпП установлено, що працівник підпорядковується правилам 

внутрішнього трудового розпорядку і виконує трудові функції, під 

якою мається на увазі будь-яка робота за певною спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою. У разі не виконання або порушення 

правил внутрішнього трудового розпорядку працівником, можливе 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

 Ст. 40 КЗпП України регулює загальні підстави розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу.  

Ми розглянемо особливості звільнення працівників з ініціативи 

роботодавця у випадку вчинення прогулу (в тому числі відсутності 

на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних 

причин. 

Звільнення за порушення трудової дисципліни, в тому числі за 

прогул, є однією із найбільш поширених підстав звільнення 

працівника. Сама можливість звільнення за вчинення прогулу в 

якості виду дисциплінарного стягнення є ефективною мірою для 

відвернення порушень обов’язків, покладених на працівника 

трудовим договором [5, с. 31]. 

Якщо проаналізувати визначення поняття «прогул», то можна 

визначити, що воно складається з декількох компонентів. Перший 

стосується часу, який необхідний, щоб визнати відсутність 

працівника на роботі прогулом. Як випливає зі змісту п. 24 Постанови 

Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 

від 06.11.1992 р прогулом визнається відсутність працівника на 

роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин 
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безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних 

причин [3]. Важливим є визначення робочого часу для кожного із 

працівників: хто працює на умовах фіксованого робочого дня, хто має 

гнучкий графік роботи, тощо. При цьому, слід зазначити, що у час 

відсутності працівника не враховується час відпочинку, протягом 

якого працівник був відсутній на роботі, оскільки останній не 

включається до робочого часу працівника.  

Другою умовою звільнення за прогул є відсутність працівника на 

роботі саме без поважних причин. До таких причин судова практика 

відносить: самовільне використання без погодження з власником або 

уповноваженим ним органом днів відгулів, чергової відпустки, 

залишення роботи до закінчення строку трудового договору чи 

строку, який працівник зобов’язаний пропрацювати за призначенням 

після закінчення вищого чи середнього спеціального учбового 

закладу). 

Поважними причинами судова практика визнає хворобу 

працівника навіть за відсутності у нього лікарняного листка про 

тимчасову непрацездатність; запізнення на роботу через аварії чи 

простої на транспорті; надання допомоги особам, які постраждали від 

нещасних випадків або аварій тощо [4, с. 170]. 

Невихід працівника на роботу в зв’язку з незаконним 

переведенням не можна вважати прогулом без поважних причин. 

Працівник, який відмовився від переведення на більш легку роботу, 

якої він відповідно до медичного висновку потребував за станом 

здоров’я, не може бути звільнений за п. 3 чи п.4 ст.40 КЗпП, Власник 

або уповноважений ним орган можуть у зв’язку з цим розірвати 

трудовий договір за п. 2 ст.40 КЗпП, якщо наявні передбачені ним 

умови [3]. 

Тому роботодавцю необхідно вжити заходів для з’ясування 

причин відсутності працівника. Це пов’язано з тим, що у випадку 

звернення працівником до суду з позовом про поновлення на роботі 

та представлення доказів наявності поважних причин відсутності, 

суд поновить такого працівника на роботі. 

Варто погодитись з Г. Угрюмовою щодо того, що прогул не 

повинен бути «прив’язаний» до місця роботи. Місце роботи нерідко 

невизначене, наприклад, велика територія заводу, або іншого 

підприємства, структурні підрозділи, якого розташовані в різних 
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кінцях міста, в межах одного району, але в різних населених пунктах. 

Тому важко перевірити, чи знаходиться працівник на роботі, 

особливо в тих випадках, коли його робота пов’язана з відвідуванням 

цехів, відділів і т.п. Уявляється, що прогул повинен бути пов’язаний 

тільки з робочим місцем [5, с. 35]. 

Роботодавець має право звільнити працівника за вчинення 

одноразового випадку прогулу без поважних причин. Проте, варто 

зазначити, що звільнення працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП України є 

саме правом, а не обов’язком роботодавця. Тому останній може і не 

звільняти працівника, а оголосити йому догану. 

При звільненні працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП України повинні 

бути дотримані строки і порядок накладення дисциплінарних 

стягнень. Зокрема, відповідно до 148 КЗпП України дисциплінарне 

стягнення застосовується власником або уповноваженим ним 

органом безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше 

одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення 

працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або 

перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може 

бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. 

Для правомірного звільнення працівника повинні бути відповідні 

документи, які оформляє керівник. Зокрема, це може бути доповідна 

керівника про відсутність працівника без поважної причини; акт, 

підписаний трьома особами про відсутність працівника. Якщо 

працівник не виходить на роботу декілька днів поспіль, необхідно 

складати окремі акти про його відсутність на роботі на кожен день. 

Відповідно до ст. 149 КЗпП України до застосування 

дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган 

повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові 

пояснення. У випадку неможливості доведення відсутності 

працівника без поважних причин, звільнити його за пунктом 4 ст. 40 

КЗпП України неможливо.  

Варто зазначити, що при наявності на підприємстві первинної 

профспілкової організації членом якої є працівник, для його 

звільнення за прогул необхідною є згода профспілки. Порядок 

отримання згоди профспілки передбачений ст. 43 КЗпП України. 

Відповідно до п. 2.27 Інструкції №58 «Про порядок ведення 

трудових книжок працівників», затверджено наказом Мінпраці 
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України, Мін’юсту України та Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 

р. Днем звільнення вважається останній день роботи. У випадку 

звільнення працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП України днем звільнення є 

день невиходу працівника на роботу, якщо працівник до часу видання 

наказу не працював. 

Отже, для звільнення працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП України 

необхідною є наявність таких умов: 

- відсутність працівника на робочому місці без поважних 

причин; 

-  працівник повинен бути відсутній протягом всього робочого 

дня або більше трьох годин протягом робочого дня; 

- дотримання строків і порядку звільнення за вчинення 

дисциплінарного проступку. 
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ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ 

 

Готування до злочину в кримінальному праві України виступає 

як одна із стадій вчинення умисного злочину. Під стадіями споєння 

злочину мається на увазі – етапи розвитку злочинної діяльності , які 

різняться між собою ступенем реалізації злочинного умислу і 

полягають, зокрема у готуванні до злочину, замаху на його вчинення 

та виконанні закінченого злочину 

Інститут стадій вчинення злочину досить давно відомий як теорії 

кримінального права, так і законодавчій практиці, хоча, як 

наголошують дослідники, формування цього інституту належить до 

ХІХ-ХХ століття. 

Вперше нормативно відповідальність за вчинення дій, які 

утворюють попередню стадію злочинного діяння, була передбачена 

у французькому законодавстві часів Великої Французької революції 

(1791 р.). 

3 часом це положення було перейнято італійським, бельгійським 

та германським законодавством. 

Першим вітчизняним нормативним актом, який виділив стадії 

скоєння злочину було «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправи-тельных» 1845 р. При цьому виділялись такі стадії – 

виявлення умислу, готування, замах та вчинений злочин. 

Одним з перших хто дослідив, стадії споєння злочину, зокрема і 

готування до злочину був професор В.Л.Спасович. 

В дореволюційній науці кримінального права, готування до 

злочину розглядалося як окрема стадія споєння злочину, якій 

передував умисел. Професор О.Ф. Кістяковський відзначав, що 

«питання про те з якого моменту і з якого акту, для людини 
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починається кримінальна відповідальність, належить до капітальних 

питань в кримінальному праві». 

Питання про зміст та характеристику стадій вчинення злочину 

були присвячені праці вітчизняних вчених криміналістів: 

А.Н. Трайніна, М.Д. Шаргородського, М.Д. Дурманові, 

І.С. Тишкевича, А.А. Піонтковського та ін. 

У радянському законодавстві питання про відповідальність за 

вчинення дій на різних стадіях розвитку злочину вперше знайшло 

своє нормативне вирішення в «Руководящих началах по уголовному 

праву РСФСР» 1919 р. Відділ четвертий був спеціально присвячений 

стадіям вчинення злочину. При цьому виділялись три стадії 

готування, замах та закінчений злочин. За загальним правилом дії, що 

утворювали будь-яку з цих стадій, тягнули кримінальну 

відповідальність. При цьому на рівень покарання не впливав рівень 

реалізації (стадія) злочинного наміру. 

Кримінальний кодекс РРСФР 1922 р. суттєво змінив підходи до 

кримінально-правової оцінка стадій та їх караності. Визначаючи вже 

відомі стадії вчинення злочину, КК РРСФР встановлював, що, за 

загальним правилом, готування до злочину не е караним. Воно 

тягнуло кримінальну відповідальність лише у випадках, коли ці дії 

утворювали самостійний склад злочину. 

Однак, таке становище проіснувало недовго, i вже в 1923 р. дії, 

що утворювали готування до злочину, стали караними, хоча, як 

зазначають дослідники, за їх споєння передбачались найлегші види 

покарання – висилка, заборона займати ту чи іншу посаду або 

займатися тою чи іншою діяльністю або промислом. 

«Основні начала кримінального законодавства Союзу РСР та 

союзних респу6лік» 1924 р. визначили основні підходи до 

відповідальності за вчинення діянь, які утворюють різні стадії 

вчинення злочину (ст. 11). При цьому, однак, «Основні начала» не 

визначали ані поняття стадій, ані їx види. 

КК РРСФР 1926 р. та КК УРСР 1927 р. вже детально регулювали 

як поняття стадії розвитку злочинної діяльності, зокрема готування 

до злочину, так і караність за це діяння. 

Так, КК УРСР (ст. 15,16) визначав види стадій та встановлював 

караність діянь, що утворювали кокну з них. 
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Основи кримінального законодавства Союзу РСР i союзник 

республік від 25 грудня 1958 року та КК України 1960 р. в якості 

стадії скоєння злочину визначали готування до злочину (ст. 17 КК 

України). При цьому поняття закінченого злочину нормативно не 

було врегульовано, а виводилось виключно теоретично. Питання про 

караність готування до злочину, законодавчо не закріплювалась 

(хоча практика сама їх виробила готування каралось більш м'яко, ніж 

замах). 

Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 року пішов набагато далі, 

як у закріпленні стадій, так i у визначенні караності діянь, що їх 

утворюють. 

Стаття 13 Кримінального кодексу України визначила поняття 

закінченого та незакінченого злочину, встановивши, що закінченим 

злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини 

Кримінального. В частині 2 цієї статті визначається, що готування до 

злочину та замах на злочин, є незакінченим злочином. 

Одночасно ст. 16 та ст. 68 ч. 1 Кримінального кодексу України 

визначили основні підходи до караності готування до злочину, 

зупиненого на різних стадіях розвитку злочину. 

Виходячи з вище наведеного, ми можемо зробити висновок, якщо 

стадії вчинення злочину – це етапи розвитку злочинного діяння, і 

відрізняються між собою ступенем реалізації злочинного умислу, то 

готування до злочину, матиме місце виключно в умисних злочинах. 

Готування до злочину неможливе при вчиненні злочину з 

необережності.  
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СІМЕЙНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ ТА ЇХ РОЛЬ У ВРЕГУЛЮВАННІ 

СІМЕЙНИХ СПОРІВ 

 

Шлюбно-сімейні відносини – це основа розвитку та становлення 

суспільства, що регламентується положеннями сімейного права. З 

огляду на зміни традиційної моделі соціальної поведінки людей у 

відносинах, що виникають між подружжям, членами сім’ї та 

родичами, актуальним сьогодні є дослідження проблематики 

визначення місця та ролі сімейно-правового договору як регулятора 

сімейних відносин і, особливо, при врегулюванні спорів, що 

виникають із сімейних правовідносин. 

Можливість регулювання сімейних відносин за домовленістю 

(договором) між учасниками сімейних правовідносин є однією з 

засад сімейного права (ч. 2 ст. 7, ст. 9 СК України). Відповідно до 

положень Сімейного кодексу України існує цілий комплекс сімейно-

правових договорів, роль яких у сімейному праві повсякчас зростає. 

До сімейно-правових договорів, окрім найпоширенішого 

шлюбного договору (гл. 10 СК України), належать: договори 

подружжя щодо умов та порядку надання утримання одне одному 

(ст. 78 СК України) або припинення права на утримання (ст. 89 СК 

України), батьки можуть укласти договір щодо здійснення 

батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає 

окремо від дитини (ч. 4 ст. 157 СК України), визначення місця 

проживання дитини у разі розірвання шлюбу, порядку участі у 

забезпеченні умов життя дитини того з батьків, хто буде проживати 

окремо, так званий «договір про розірвання шлюбу» [6, c. 39] (ч. 1 

ст. 109 СК України), договір матері та батька про сплату аліментів на 

дитину (ст. 189 СК України), та про припинення права дитини на 

аліменти у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно 
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(ст. 190 СК України), договір дружини та чоловіка про визначення 

порядку користування нерухомим майном (ст. 66 СК України) та про 

поділ нерухомого майна (ст. 68 СК України) тощо.  

Цей перелік не є вичерпним. Членам сім'ї, родичам не заборонено 

укладати інші договори, спрямовані на урегулювання сімейних 

відносин між ними, якщо ці договори не суперечитимуть нормам СК 

України, іншим законам, а також моральним засадам суспільства. 

Вивчаючи судову практику вирішення спорів у сімейній сфері, 

слід зазначити, що суди, в цілому, дотримуються основного 

принципу регулювання сімейних відносин на договірних началах та 

встановлюють наявність договірних відносин між членами сім'ї 

перед тим, як застосовувати законний (легальний) режим. У судовій 

практиці України достатньо багато прикладів цього саме при 

вирішенні питань щодо стягнення аліментів на утримання 

неповнолітніх дітей. 

Разом з тим, враховуючи, що на законодавчому рівні недостатньо 

врегулюванні питання сімейних відносин на договірній основі, 

відсутність в Україні практичного досвіду при укладенні сімейно-

правових договорів, спостерігається наявність такого негативного 

явища, як відсутність належного вирішення спірних питань. 

Одним із факторів цього є недостатня правова обізнаність 

учасників сімейних правовідносин щодо можливості укладення 

сімейно-правових договорів для врегулювання тих чи інших 

правових ситуацій, що в результаті призводить до виникнення 

судових спорів. Як наслідок, в ході судових процесів не завжди 

вдається захистити порушені майнові та (або) особисті немайнові 

права учасників спірних правовідносин.  

Наступним негативним моментом є недотримання форми 

укладеного правочину. У судовій практиці також велика кількість 

прикладів, коли укладаються сімейно-правові договори, проте без 

належного юридичного оформлення, що не сприяє захисту законних 

прав та інтересів сторін у судовому процесі. 

Враховуючи довготривалий характер сімейних правовідносин, 

одним із найпоширеніших питань, що виникають на практиці, є 

питання врахування сторонами сімейно-правового договору 

найрізноманітніших змін життєвих обставин у сімейній сфері У 

такому разі СК України передбачає можливість внесення змін або 
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розірвання сімейно-правового договору як за взаємною згодою 

сторін, так їв судовому порядку. 

Насамкінець варто зазначити, шлюбно-сімейні правовідносини є 

явищем соціально-узагальненим і особисто-конкретним. 

Встановлення, зміна або припинення сімейних прав і обов’язків 

можуть здійснюватися через укладення відповідних договорів, що 

регулюються нормами чинного законодавства і в першу чергу 

Сімейним кодексом України. Особливо значення тут набуває правова 

грамотність учасників таких правовідносин. Враховуючи історичні 

традиції виховання, проблема врегулювання сімейно-правових 

відносин шляхом укладення відповідного договору в Україні на 

сьогодні є досить актуальним і потребує подальшого вивчення, 

розвитку і вдосконалення як в теоретичній площині, так і на 

законодавчому рівні. 
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ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

На протязі всього свого існування людина займалась певними 

справами, результатами яких були як матеріальні, так і не матеріальні 

речі та вироби. Треба відзначити, що постійно знаходились люди, які 

мали намір скористатись результатами діяльності інших, тобто 

вкрасти. Боротись з крадіжками матеріальних об'єктів людство 

навчилось дуже давно. Історії відомі приклади древніх законів, ціллю 

яких було покарання крадіїв. Але за такою власністю як 

інтелектуальна було дуже складно слідкувати і контролювати 

законність її використання. 

Людство почало осмислювати важливість законного 

використання інтелектуальної власності, тільки коли створило 

демократичне суспільство з законами, які контролювали всі аспекти 

її діяльності. 

У наш час людина постійно стикається з інтелектуальною 

власністю сама цього не підозрюючи. Ми читаємо книжки, дивимось 

кінофільми, слухаємо музику, і це є незначною частиною того, що 

охоплює інтелектуальна власність. Саме тому всебічне вивчення 

цього питання є необхідним і актуальним у наш час. 

Необхідність захисту інтелектуальної власності стала наявною 

потребою. В Україні існує декілька комітетів, агентств або відомств, 

що опікуються соціальним захистом громадян країни стосовно їх 

авторських і суміжних прав це: Державне патентне відомство 

України, Комітет з інтелектуальної власності, Державне агентство 

України з авторських і суміжних прав тощо.  

Незважаючи на окремі недоліки системи охорони прав на 

інтелектуальну власність, що склалася в Україні, в цілому можна 
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стверджувати, що зазначена система відповідає міжнародним 

стандартам і може забезпечити належну охорону прав на об'єкти 

інтелектуальної власності. Але такої оцінки не можна дати системі 

захисту прав інтелектуальної власності. Більше того, є всі підстави 

стверджувати, що захист прав інтелектуальної власності не 

відповідає сучасним вимогам. Він не забезпечує надійного й 

ефективного захисту інтелектуальної власності. Засоби масової 

інформації буквально переповнені повідомленнями про порушення 

патентних чи авторських прав. Масштаби порушення прав 

інтелектуальної власності в Україні настільки зросли, що до нашої 

держави починають застосовувати економічні санкції. 

У чинному законодавстві України про інтелектуальну власність 

більш вдалою склалася система захисту авторських і суміжних прав. 

Щодо захисту прав промислової власності, то її не можна визнати 

задовільною. Виходячи з реального стану речей, система захисту 

прав інтелектуальної власності, що склалася в Україні, потребує 

радикального і невідкладного перегляду й удосконалення. Не можна 

стверджувати, що наша держава у цій сфері нічого не робить. Але 

існуючі правові засоби захисту інтелектуальної власності не 

досягають мети, не забезпечують надійного та ефективного захисту 

права інтелектуальної власності. Ці проблеми потребують 

спеціального дослідження. 

Проте на сьогодні маємо систему захисту права інтелектуальної 

власності за чинним законодавством України про інтелектуальну 

власність та загальними засадами захисту прав. У світовій практиці 

захист права інтелектуальної власності прийнято поділяти на два 

види – юрисдикційний і неюрисдикційний. Юрисдикційний захист 

права інтелектуальної власності здійснюється у судовому порядку 

судами та іншими уповноваженими на це державними органами. 

Сутність цього захисту полягає у тому, що суб'єкт права 

інтелектуальної власності, право якого порушене, звертається до 

належного державного органу за захистом, який у разі необхідності і 

надає такий захист. 

У свою чергу юрисдикційний спосіб захисту права 

інтелектуальної власності поділяється на окремі види – цивільно-

правовий, кримінально-правовий і адміністративно-правовий. Крім 
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того, цивільно-правовий спосіб також поділяється на загальні і 

спеціальні засоби. 

Юрисдикційний спосіб захисту права інтелектуальної власності 

здійснюється судами та іншими уповноваженими на це державними 

органами. Переважна більшість спорів з приводу авторського права і 

суміжних та патентних прав розглядаються судами загальної 

компетенції. Спеціалізованих судів Україна поки що не має. 

За згодою сторін спір може бути розглянутий третейським судом. 

У разі, коли сторонами у спорі виступають юридичні особи, спір 

розглядається господарським судом. 

Позивач на свій розсуд може звернутися за захистом свого 

порушеного права не тільки до суду, а й до відповідного державного 

органу управління або громадської організації. Він може звернутися 

до вищої організації відповідача, до творчої спілки, до якої входить 

відповідач, до антимонопольного органу. Такі спори частіше 

розв'язуються в адміністративному порядку. 

Неюрисдикційний спосіб захисту права інтелектуальної 

власності характеризується тим, що це позасудовий захист, який 

здійснюється особою, право якої порушене, самостійно, але в межах 

закону. Такі засоби захисту застосовуються досить рідко. Особа, 

право якої порушене, може відмовитися від виконання певних дій, 

наприклад, відмовитися внести певні зміни до твору, що не були 

передбачені договором, або відмовитися від виконання договору в 

цілому. 

Особливістю захисту права промислової власності є те, що 

зазначена система передбачає процедури опротестування видачі 

патентів чи інших неправомірних дій. Такі процедури передбачені 

законодавством багатьох країн і здійснюються самими патентними 

відомствами, які розглядають протести і приймають щодо них 

рішення. Найчастіше опротестовуються видачі патентів. Помилкова 

видача патенту може зачіпати інтереси інших патентоволодільців, які 

й подають протести на видані патенти. У деяких країнах допускається 

подання протесту ще до видачі патенту. Але є країни, законодавство 

яких взагалі не допускає опротестування видачі патентів. 

В останні десятиліття зростає актуальність посилення захисту 

авторського права і суміжних прав. Це зумовлюється двома 

основними чинниками. Перший чинник полягає у тому, що 
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інтенсивно зростає вартість об'єктів авторського права і суміжних 

прав, неправомірним відтворенням яких можна одержати значні 

доходи. Другий чинник зумовлений появою нових технологій 

відтворення і використання охоронюваних законом об'єктів. 

Особливо привабливим стає неправомірне відтворення і 

використання зазначених об'єктів. Ця проблема ускладнюється тим, 

що такі неправомірні дії часто залишаються поза контролем 

відповідних органів. Великі прибутки, одержувані від 

неправомірного відтворення і використання об'єктів авторських і 

суміжних прав шляхом хабарництва, сприяють уникненню 

державного контролю за зазначеними процесами. 

Як уже зазначалося, цільної системи захисту права 

інтелектуальної власності в Україні ще немає. Є лише розрізнені, 

часто неузгоджені між собою правові норми, що містять чинні закони 

України про інтелектуальну власність. 

Найбільш досконалою, хоча далеко не бездоганною, є система 

захисту авторського права і суміжних прав. Вона викладена в Законі 

України «Про авторське право і суміжні права». Ця система далека 

від зразкової, але вона краща від системи захисту права промислової 

власності. її характерними рисами є відшкодування заподіяної 

шкоди, у тому числі втраченої вигоди. Вона також передбачає 

обов'язок порушника відшкодувати витрати на адвоката, чого раніше 

чинне законодавство не знало, а також відшкодування моральної 

шкоди, що раніше не було властивим нашому законодавству. 

Новим для нашого законодавства про авторське право є 

положення, за яким автору чи іншій особі, якій належать авторські 

права, при відшкодуванні заподіяних збитків надається право вибору 

– вимагати від порушника відшкодування заподіяної шкоди, 

повернення позивачеві одержаних від неправомірного використання 

твору доходів, грошової компенсації замість відшкодування збитків 

чи стягнення доходу. Крім цього, зазначений Закон передбачає 

накладення на порушника штрафу в розмірі 10 відсотків від 

присудженої позивачеві суми. Сума штрафу передається в 

установленому порядку до Державного бюджету України. 

Ще однією важливою особливістю захисту авторського права чи 

суміжних прав є обов'язок порушника відшкодувати моральну 

(немайнову) шкоду в розмірі, що визначається судом. Але, як уже 
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підкреслювалося, ця система захисту авторського права і суміжних 

прав не є бездоганною. Вона містить у собі суперечливі положення, 

нелогічність деяких норм.  

Щодо захисту права промислової власності, то його оцінки 

скоріше негативні, ніж позитивні. Закон України «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі» дуже стисло визначає дії, що 

вважаються порушенням патентних прав, передбачає можливість 

стягнення з порушника завданих збитків, включаючи неодержані 

доходи та відшкодування моральної шкоди. 

Статтею 35 цього Закону від 1 червня 2000 року перелік спорів, 

що розглядаються судом, доповнений новими видами спорів. За 

новою редакцією суду підлягають усі спори з приводу визнання 

патенту недійсним, а також про надання примусової ліцензії. 

Зміни і доповнення, внесені Законом України від 21 грудня 

2000 року до Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки», питань захисту прав власників патентів на промислові 

зразки не торкнулися. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

у порівнянні з патентними законами ніякими принциповими 

особливостями не відзначається. Зміни, внесені до Закону 

законодавцем 21 грудня 2000 року, питань захисту прав власників 

свідоцтв також не торкнулися. Закон України «Про охорону прав на 

топографії інтегральних мікросхем» у частині захисту прав 

наближається до Закону України «Про авторське право і суміжні 

права». Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» у розділі 

VI «Захист прав на сорт» питанню захисту прав присвячує три статті. 

Стаття 53 містить припис, за яким спори розглядаються в порядку, 

передбаченому законодавством. Стаття 54 зазначає спори, що 

розв'язуються у судовому порядку, а ст. 55 встановлює 

відповідальність за порушення прав на сорти. Більш детально 

викладені норми про захист прав на зазначення походження товарів 

у Законі України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів», але й він не визначає конкретних санкцій за порушення цих 

прав. 

Отже, можна констатувати, що кожний закон з охорони 

промислової власності має свою систему норм щодо захисту даного 

об'єкта промислової власності. Вони в основному передбачають 
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лише дії, що визнаються порушенням того чи іншого патентного 

закону. Зазначені закони занадто в загальній формі визначають ці дії, 

без належної конкретизації. 

У зазначених законах наводиться загальний перелік спорів, що 

розглядаються у судовому порядку. Проте цей перелік завершується 

нормою, що будь-які інші спори з приводу порушення того чи іншого 

патентного закону можуть розглядатися у судовому порядку. 

Деякі закони як конкретні санкції за те чи інше порушення закону 

передбачають загальні цивільно-правові санкції – відшкодування 

заподіяних збитків та припинення порушення, інколи відновлення 

порушених прав. Інші патентні закони взагалі відсилають до норм 

цивільного права про відповідальність. 

Отже, цільної взаємоузгодженої системи норм про захист права 

інтелектуальної власності чинне законодавство України не містить. 

Істотним недоліком системи захисту інтелектуальної власності є 

також її занадто низька ефективність. Порушники права 

інтелектуальної власності не дуже бояться застосування до них 

встановлених чинним законодавством санкцій. Інколи доходи від 

неправомірного використання чужого твору чи об'єкта промислової 

власності перевищують встановлені санкції у сотні раз і з лихвою 

перекривають понесені витрати. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ СПАДКОВИХ ПРАВ В СУДОВОМУ ТА 

НОТАРІАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ 

 

У правовій науці відзначається, що сучасні стандарти 

захищеності суб'єктивного права передбачають утвердження нового 

підходу до забезпечення і реалізації певних категорій прав і свобод 

особи та громадянина, таких, як права у сфері цивільного обороту, 

права і свободи у тісно пов'язаних з спадковими відносинами. Цей 

підхід визначається характером державного регулювання суспільних 

відносин цих груп: доволі обмеженим ступенем впливу з боку 

владного суб'єкта, надання особі можливості здійснювати і 

реалізовувати свої права самостійно, своєю волею, за власною 

ініціативою. 

Стаття 15 ЦК України закріплює право кожної особи на захист 

свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або 

оспорювання. 

Метою захисту цивільного права є його відновлення, а у разі 

неможливості цього – компенсація, завданої порушенням цього права 

шкоди. Досягнення цієї мети залежить від наявності ефективного 

механізму захисту. Захист суб'єктивних цивільних прав здійснюється 

у встановленому законом порядку, тобто за допомогою застосування 

належних форм, засобів та способів захисту. 

У цивілістиці під формою захисту суб'єктивних цивільних прав 

та інтересів розуміється комплекс внутрішніх взаємоузгоджених 

організаційних заходів щодо захисту суб'єктивних прав, що 

відбуваються в рамках єдиного правового режиму і здійснюваних 

уповноваженими органами, а також самою уповноваженою особою 

(носієм права). 
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Захист прав, що випливають зі спадкових правовідносин, може 

здійснюватись у двох формах: нотаріальній та судовій. При цьому, 

зазначимо, що діяльність нотаріальних органів з оформлення 

спадкових прав здійснюється лише за відсутності спору про право 

спадкування, а, значить, спрямована більше на його охорону, а ніж 

захист. Можливість захисту спадкових справ в нотаріальному 

провадженні зумовлена відсутністю спору між суб'єктами доки немає 

спору про право цивільне. 

Нотаріальна діяльність по реалізації спадкових прав є публічною. 

Публічність нотаріальної діяльності означає, що вона здійснюється 

від імені України спеціально уповноваженими законом особами, у 

чітко визначеному порядку і в передбачених законом формах. 

Можливість захисту цивільних прав нотаріусом передбачено 

статтею 18 ЦК України. Стаття 5 Закону України «Про нотаріат» 

зобов'язує нотаріуса сприяти громадянам, підприємствам, установам 

і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів. 

Справи про спадкування розглядаються судами в порядку 

позовного та окремого провадження. Вимоги про визнання 

спадкових прав пов’язані із встановленням судом підстав 

спадкування, як визначених законом юридичних фактів. Це породжує 

проблему колізійності позовного та окремого провадження в ході 

розгляду відповідних спорів у судовому порядку. 

Питання, пов’язані із судовим захистом спадкових прав зазвичай 

розглядається науковцями у контексті проблем застосування судами 

законодавства, що регулює спадкові правовідносини. Проте, 

правовий механізм захисту спадкових прав обумовлений 

процесуальними особливостями розгляду судом справ про 

спадкування, у тому числі й у порядку окремого провадження, які 

зазвичай залишаються поза увагою в дослідженнях проблем 

спадкового права та цивільного процесу. 

Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі за 

позовом про спадщину та пов’язаними з ним позовами, щодо 

здійснення повноважень, визнаних процесуальним законодавством, а 

також діяльність суду зі здійснення правосуддя становлять 

процесуальний механізм захисту суб’єктивних спадкових прав.  

Окреме провадження з точки зору об’єкта судового захисту 

(суб’єктивні права та юридичні інтереси) та предмета судової 
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діяльності (відсутність спору про право) не містить правосудних 

ознак. 

Так, наявність спору про право не завжди констатується судами 

у разі, якщо вимоги спадкоємців стосуються встановлення змісту 

правовстановлюючих документів і одночасно пред’являється вимога 

про визнання права власності на спадкове майно. Проте, якщо заява 

містить вимогу про визнання права, зокрема права власності, 

вирішення справи в порядку окремого провадження не допускається. 

У заяві особи про визнання спадщини відумерлою не можуть 

ставитись вимоги позовного характеру. Науковці переконані, що із 

заявою про визнання спадщини відумерлою до суду може звернутися 

не тільки орган місцевого самоврядування, а й прокурор у порядку, 

передбаченому ЦПК України . 

Отже, для забезпечення ефективної охорони суб'єктивного права 

спадкування як одного із громадянських прав в судовому та 

нотаріальному порядках, саме захист повинен розумітися в 

широкому сенсі і включати в себе:  

1) дії щодо захисту права порушеного і чи піддається загрозі 

порушення право на спадкування;  

2) дії щодо створення умов матеріального, соціального, 

економічного характеру для забезпечення дійсної реалізації 

проголошеного права. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІІ ОРГАНІВ В УКРАІНІ 

 

Досягнення сучасної медицини дозволяють у багатьох випадках 

зберегти життя або поліпшити його якість. При цьому одним з 

наийбільш ефективних і реальних способів досягнення таких 

результатів є трансплантація (пересадка). Трансплантація як метод 

лікування низки наийтяжчих захворювань людини застосовується 

саме тоді, коли усунення небезпеки для життя або відновлення 

здоров'я хворого іншими методами лікування неможливе. 

Трансплантація в Україні регламентується низкою нормативно-

правових актів. Так, відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу 

України (далі – ЦКУ), повнолітня дієздатна фізична особа має право 

бути донором органів та інших анатомічних матеріалів. Фізична 

особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших 

анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити це. 

Згідно статті 47 Основ законодавства України про охорону 

здоров'я від 19 листопада 1992 року № 2801-XII, застосування методу 

пересадки від донора до реципієнта органів та інших анатомічних 

матеріалів здійснюється у визначеному законом порядку при 

наявності їх згоди або згоди їх законних представників за умови, 

якщо використання інших засобів і методів для підтримання життя, 

відновлення або поліпшення здоров'я не дає бажаних результатів, а 

завдана при цьому шкода донору є меншою, ніж та, що загрожувала 

реципієнту. 

Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної 

особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в порядку, 

встановлених законом. Таким спеціальним законом є діючий Закон 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людини» від 16 липня 1999 року № 1007-ХIV (далі – Закон 
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про трансплантацію). Саме Закон про трансплантацію визначає 

умови і порядок застосування трансплантації як спеціального методу 

лікування. 

На виконання Закону про трансплантацію прийнято низку 

нормативно-правових актів, основні положення яких врегульовують 

питання перевезення анатомічних матеріалів (як по території 

України, так і за її межі); визначають перелік державних та 

комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових 

установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з 

трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині; 

визначають порядок вилучення органів людини, анатомічних 

утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа 

(мертвого плоду людини); порядок виготовлення біоімплантатів; 

умови забезпечення збереження анатомічних матеріалів під час їх 

перевезення; порядок узяття, зберігання і використання кісткового 

мозку та інш. 

Діюче законодавство дає змогу проводити трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людини в Україні 

абсолютно в правовому полі. Разом з тим, чинне законодавство 

України, що регламентує трансплантацію органів та інших 

анатомічних матеріалів людини безперечно далеке від досконалості, 

але на сьогодні воно дає змогу проводити трансплантацію органів (і 

пересадка органів в Україні проводиться, хоч і в незначній кількості). 

Проблема відсутності таких операцій та розвитку трансплантації в 

цілому полягає далеко не у площині законодавства, а у його 

реалізації.  

Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що для врегулювання 

ситуації з трансплантацією органів в Україні, в першу чергу треба 

починати не із ґрунтовних змін в законодавстві, а направити всі 

зусилля на реалізацію вже існуючого правового поля.  
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ 

 

Договір зберігання належить до категорії договорів про надання 

послуг. Правове регулювання даного договору здійснюється 

відповідно до глави 66 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України). 

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується 

зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і 

повернути її поклажодавцеві у схоронності (ч. 1 ст. 936 ЦК України). 

Сторонами договору можуть бути як фізичні особи, так і 

юридичні особи. У ч. 1 ст. 940 ЦК України містить поняття 

«професійний зберігач» який зберігає речі на складах (у камерах, 

приміщеннях) загального користування, і не має права відмовитися 

від укладення договору зберігання за наявності у нього такої 

можливості (у даному разі наявний публічно-правовий договір). 

Договором зберігання, в якому зберігачем є особа, що здійснює 

зберігання на засадах підприємницької діяльності (професійний 

зберігач), може бути встановлений обов'язок зберігача зберігати річ, 

яка буде передана зберігачеві в майбутньому. Договір зберігання є 

публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом 

підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) 

загального користування. 

Договір зберігання укладається у письмовій формі у випадках, 

встановлених статтею 208 ЦК України. Це зокрема такі випадки: 

1) правочини між юридичними особами; 2) правочини між фізичною 

та юридичною особою; 3) правочини фізичних осіб між собою на 

суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Договір зберігання, 

за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання в 
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майбутньому, має бути укладений у письмовій формі, незалежно від 

вартості речі, яка буде передана на зберігання. 

Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею 

поклажодавцеві номерного жетона або іншого знака, що посвідчує 

прийняття речі на зберігання, якщо це встановлено законом, іншими 

актами цивільного законодавства або є звичним для цього виду 

зберігання. 

Кожен із договорів має свої характерні істотні умови, договір 

зберігання не є виключенням. Відповідно до норм ЦК України 

такими істотними умовами є: 1) предмет; 2) ціна (якщо договір 

укладається між суб’єктами господарювання); 3) строк дії договору. 

Якщо характеризувати дані умови, варто почати з ч. 1 ст. 938 ЦК 

України, яка визначає обов’язок зберігача зберігати річ протягом 

строку, встановленого у договорі зберігання. 

Якщо строк зберігання у договорі зберігання не встановлений і 

не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зобов'язаний 

зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її 

повернення. Якщо строк зберігання речі визначений моментом 

пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення, зберігач має 

право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання 

вимагати від поклажодавця забрати цю річ в розумний строк. 

Поклажодавець зобов'язаний забрати річ від зберігача після 

закінчення строку зберігання. 

Характеризуючи таку істотну умову як – предмет договору, варто 

зазначити, що предметом даного виду договору є послуга із 

зберігання. Часто застосовуються такі поняття, як «об’єкт 

зберігання» чи «предмет зберігання». Дані поняття є тотожними. 

Предмет (об’єкт) зберігання може бути 2 видів: 1) той, що має 

індивідуально-визначені ознаки; 2) той, що має родові ознаки. 

Відповідно до ч. 1 ст. 184 ЦК України - річ є визначеною 

індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими 

ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, 

індивідуалізуючи її. Речі, визначені індивідуальними ознаками, є 

незамінними, тобто якщо за договором зберігання передана така річ 

зберігачу, то він повинен повернути цю саме річ. 

Необхідно відмітити також про речі, що мають родові ознаки. Річ 

є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві 
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усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою (ч.  2 

ст. 184 ЦК України). Законодавець надає зберігачу право змішати 

речі одного роду та однієї якості, які передані на зберігання, однак 

лише за наявності згоди поклажодавця. 

Зберігач звільняється від обов'язку прийняти річ на зберігання, 

якщо у зв'язку з обставинами, які мають істотне значення, він не може 

забезпечити її схоронності. Якщо річ мала бути передана на 

зберігання в майбутньому, зберігач звільняється від обов'язку 

прийняти річ на зберігання, якщо у зв'язку з обставинами, які мають 

істотне значення, він не може забезпечити її схоронності. 

Важливим є також питання відшкодування збитків, завданих як 

поклажодавцеві, так і зберігачеві. Однак треба зазначити, що договір 

зберігання виключає можливості нарахування пені за невиконане 

зобов’язання. 

Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або 

пошкодженням речі, відшкодовується зберігачем: 

1) у разі втрати (нестачі) речі – у розмірі її вартості; 

2) у разі пошкодження речі – у розмірі суми, на яку знизилася її 

вартість. 

Нині у більшості магазинів можна побачити табличку з написом 

«Адміністрація не несевідповідальності за речі, залишені в 

камерісхову». На думку експертів, це парадокс, адже на справді саме 

адміністрація магазину бере на себе обов’язок зі збереження речей, 

які покупець залишив. Це випливає з положень законодавства. 

Згідно з ЦК України, коли людина залишає в камері схову 

магазину свою річ, зачиняє її на ключ та забирає його, то між 

покупцем та магазином формально укладається договір зберігання. 

Підтвердженням укладення договору зберігання є номерний жетон 

або ключ від камери схову з порядковим номером, який надає 

відвідувачеві магазин, тобто зберігач. З цього моменту магазин несе 

відповідальність за збереження залишених речей. 

Також згідно зі ст. 950 ЦК України, за втрату або пошкодження 

речі, взятої на зберігання, зберігач, у нашому разі супермаркет, 

відповідає на загальних підставах. Згіднозі ст. 951 ЦК України, 

збитки, завдані людині нестачею або пошкодженням речі, 

відшкодовує зберігач: у разі втрати (нестачі) речі – у розмірі її 

вартості, при пошкодженні – в розмірі суми, на яку знизилась її 
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вартість. Крім того, якщо внаслідок пошкодження речі її якість 

змінилася настільки, що її не можна використати за первісним 

призначенням, покупець має право відмовитися від неї й вимагати від 

зберігача відшкодування її вартості. 

Якщо, наприклад, покупець повернувся з магазину і не побачив 

своїх речей у камері схову або речі було пошкоджено, тоді він має 

право вимагати від адміністрації магазину відшкодування завданих 

збитків. Але істотною складністю може стати те, що в разі 

виникнення конфліктної ситуації в людини не буде документального 

підтвердження того, які сааме речі вона залишила в камері схову. 

Проте із цієї ситуації вихід є. Підтвердити обставини, крім 

відеозапису з камер спостереження магазину, можутьтакож свідки – 

відвідувачі магазину, які були поряд. 

Отже, якщо річ зникла з камери схову супермаркету, споживач 

має право вимагати від адміністрації показати йому відео з камер 

спостереження, оскільки супермаркет – громадське місце, це відео не 

є таємницею. 

Проведення відеозйомки у громадських місцях не заборонено 

законом, а також, відповідно до положень ст. 307 ЦК України, відео 

допускають для розповсюдження, якщо знімання відбувалось у 

публічних місцях. Отже, споживач має повне право вимагати 

ознайомлення з відзнятим відеоматеріалом. Як правило, на практиці 

все інакше: охоронці починають нахабно сперечатися, а 

адміністратор вказує пальцем на заповітну табличку-панацею: 

«Адміністрація не несе відповідальності за збереженняособистих 

речей, залишених в камері схову!» з натяком, що споживач сам 

винен. У таких ситуаціях варто викликати поліцію й складати заяву 

про крадіжку. Потім правоохоронці самі під час слідчих дій вилучать 

записи з камери спостереження.  
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ДОГОВІР ДАРУВАННЯ 

 

Договір дарування є одним із найстаріших та найпоширеніших 

цивільно-правових договорів. Усі ми час від часу даруємо або 

одержуємо подарунки. Це невід’ємні елементи днів народжень, 

одружень та інших урочистих моментів. Безперечно, договір 

дарування – один із найприємніших і найблагородніших договорів. 

Суть договору дарування розкривається через його безоплатність, а 

соціальна його значимість полягає у безкорисності. 

Передання майна у власність на безвідплатних засадах 

опосередковується договором дарування. За ЦКУ (ст. 717) договір 

дарування конструюється як реальний, так і консенсуальний: одна 

сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в 

майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно 

(дарунок) у власність. У ЦК 1963 p. договір дарування моделювався 

виключно як реальний правочин: відповідно до ст. 243 ЦК, договір 

дарування вважався укладеним з моменту передачі майна 

обдарованому. Слід відзначити, що ЦКУ значно розширив межі 

правового регулювання відносин з дарування, порівняно з ЦК 1963 

р., в якому містилися лише дві статті, присвячені договору дарування. 

Сторонами договору є дарувальник та обдаровуваний. Стороною 

договору дарування може бути будь-який суб’єкт цивільного права. 

Обдаровуваним може бути будь-яка фізична особа незалежно від 

обсягу дієздатності. Юридична особа здатна мати такі ж цивільні 

права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа. 

Таким чином, юридична особа може бути стороною договору 

дарування, якщо це не суперечить установчим документам такої 

юридичної особи. 
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Договір дарування, обумовлюючи безоплатну передачу майна у 

власність, найчастіше застосовується у відносинах між громадянами. 

Але громадяни можуть подарувати яку-небудь річ, грошову суму або 

іншу цінність і державі, і будь-якій іншій юридичній особі. Практиці 

відомо немало випадків безоплатної передачі громадянами 

суспільству витворів мистецтва, книг, історичних документів, інших 

культурних та історичних цінностей. 

Форма договору дарування повністю залежить від виду предмета 

дарування, виду договору дарування та суб’єктного 

складу.Предметом договору дарування можуть бути як речі (рухомі, 

нерухомі), гроші, цінні папери, іноземна валюта, а також майнові 

права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього 

в майбутньому. 

Договір дарування традиційно належить до найбільш стабільних 

розділів цивільного права. Завдяки цьому поняття договору 

дарування та його видів у теорії цивільного права залишається 

практично незмінним ґрунтуючись на положеннях римського права. 

Соціальна роль цього договору полягає тому, що у будь-якому 

суспільстві є прошарки населення з невеликими доходами, а також 

окремі громадяни, соціально незахищені з різних суб’єктивних і 

об’єктивних причин. Особливо скрутним стає матеріальне становище 

значної частини населення у перехідні періоди реформування 

економіки, що відбувається нині і в Україні. За цих умов певну 

матеріальну допомогу найбіднішим верстам населення, хворим та 

інвалідам можуть надати організовані форми благодійництва. 

На підставі вище викладеного можна прийти до висновків, що 

значне місце у системі підстав виникнення цивільних прав і 

обов’язків належить цивільно-правовому договору, який є основною 

правовою формою, що опосередковує рух цивільного обороту: 

переміщення матеріальних цінностей і надання послуг тощо, а також 

що досить важливий інститут цивільного права, який був і є 

актуальним с позиції його дослідження, розвитку та вдосконалення, 

оскільки стосується майнових інтересів людини. 

Варто зазначити, що поняття «безоплатна передача майна» 

значно ширше за поняття «передача майна за договором дарування». 

Близьким за своїм змістом до дарування є відносини, що випливають 

з передачі майна у формі благодійництва, пожертв, нагородження 
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преміями або цінними подарунками за певні заслуги чи у зв’язку з 

ювілеєм. Своєрідними формами дарування можна вважати внесення 

коштів батьками у кредитні установи на ім’я дітей, відмову одного з 

подружжя від частки у спільному майні на користь другого з них, 

відмову спадкоємця від спадщини на користь будь-кого з інших 

спадкоємців, держави або окремих юридичних осіб, а також 

нагородження державними та міжнародними преміями за заслуги 

громадян та організацій перед державою, народами світу. 

Також слід провести відмежування договору дарування від 

подібних інститутів цивільного права, що, як правило, не є важким 

завданням: 

- купівля-продаж є явним антиподом дарування в силу своєї 

оплатності. 

- від договору позички договір дарування відрізняється тим, що 

річ, що є його предметом, передається у власність, а не в тимчасове 

користування, як при позичці. Крім того, предметом дарування може 

виступати не тільки річ, але і майнове право. 

На відміну від заповіту – односторонньої угоди по 

розпорядженню майном на випадок смерті – дарування є договором, 

тобто двосторонньою угодою, а тому може мати місце лише при 

житті дарувальника. Позика і схов ззовні нагадують дарування, 

оскільки речі (гроші) передаються у власність позичальника чи 

охоронця без будь-якої плати. Але з договору дарування зобов’язання 

або взагалі не виникає (більшість реальних договорів дарування), або 

кредитором у цьому зобов’язанні виступає одержувач майна 

(консенсуальні договори дарування). Тоді як у договорах позики і 

схову одержувачі майна (позикодавець і охоронець) є боржниками, 

зобов’язаними повернути замість отриманих раніше речей те саме 

майно або рівну кількість речей того ж роду і якості. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення прав людини у 

кримінальному переслідування є обов’язковою передумовою для 

прийняття законного й обґрунтованого рішення, в юридичному сенсі 

діяльність посадових осіб, які проводять досудове розслідування, 

недостатньо законодавчо врегульована, що додає певних проблем 

правозастосовній практиці. 

Досудове розслідування є окремою стадією кримінального 

процесу, яка починається з внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань і завершується закриттям кримінального 

провадження або може бути направленим до суду обвинувальний 

акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Розслідування є «досудовим», 

законодавець тим самим вказує на його співвідношення з основною 

частиною судового розслідування - судовим слідством. 

Саме на стадії досудового розслідування відбувається значне 

обмеження існуючих прав і свобод людини, особливо на його 

початковому етапі. Надійні гарантії прав і свобод людини на цьому 

етапі повинні першочергово забезпечуватися. 

Гарантії основних прав і свобод людини і громадянина 

становлять собою систему норм, принципів, умов та вимог, які в 

сукупності забезпечують додержання прав, свобод і законних 

інтересів особи. Систему кримінально-процесуальних гарантій 

становлять наступні: 1) кримінально-процесуальна форма; 2) 

принципи кримінального процесу; 3) процесуальний статус 

учасників кримінального процесу; 4) можливість застосування 
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заходів забезпечення кримінального провадження; 5) прокурорський 

нагляд; 6) судовий контроль; 7) відомчий контроль; 8) інститут 

оскарження дій, рішень і бездіяльності органів і посадових осіб, що 

здійснюють кримінальне провадження; 9) юридична 

відповідальність учасників кримінального процесу тощо [4, с. 51]. 

Для забезпечення повноти, всебічності й об’єктивності системи 

засобів забезпечення кримінально-процесуальних гарантій 

розглянемо деякі з них окремо, разом з їх структурними елементами. 

1. Верховенство права у сфері правосуддя означає таку побудову 

кримінального процесу, де пріоритет надається правам і свободам 

людини, де право створює таку процесуальну форму й систему 

правовідносин, за якої максимально усувалися б можливості свавілля 

чиновників та обмеження прав і свобод людини, втручання в 

гарантовані законом права і свободи людини зовсім не мало б місця 

або здійснювалося лише в передбачених законом випадках, в умовах 

крайньої необхідності, коли іншими засобами вирішити завдання 

правосуддя неможливо, а заподіяна такими заходами шкода буде 

меншою, ніж при цьому відвернута [5, с. 11-12]. 

2. Питанням забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

вітчизняне кримінально-процесуальне законодавство завжди 

приділяло значну увагу. КПК України з метою забезпечення прав і 

свобод людини передбачив, що зміст та форма кримінального 

провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального 

провадження, до яких, зокрема, відносяться такі: 1) верховенство 

права; 2) законність; 3) рівність перед законом і судом; 4) повага до 

людської гідності; 5) забезпечення права на свободу й особисту 

недоторканість; 6) недоторканість житла чи іншого володіння; 7) 

таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) 

недоторканість права власності; 10) презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини; 11) свобода від самовикриття та 

право не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї; 12) заборона 

двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й те саме 

правопорушення; 13) забезпечення права на захист; 14) доступ до 

правосуддя та обов’язковість судових рішень; 15) змагальність 

сторін і свобода в поданні ними до суду своїх доказів; 16) 

безпосередність досліджень показань, речей і документів; 17) 

забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 
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бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 20) гласність і 

відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами; 21) розумність строків; 22) мова, якою 

здійснюється кримінальне провадження [З, с. 7-8]. 

Питання забезпечення прав і свобод людини детально 

регламентовані не лише засадами кримінально-процесуального 

законодавства, а й конституційними принципами. 

3. Процесуальний статус учасників кримінального процесу 

відіграє також велике значення у забезпеченні прав і свобод людини 

під час проведення досудового слідства. У п. 25 ч. 1 ст. З КПК 

України визначено перелік учасників кримінального провадження: 

сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник 

та законний представник, цивільний позивач, його представник та 

законний представник, цивільний відповідач та його представники, 

особа, щодо якої розглядається питання про видачу в іноземну 

державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, 

заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового 

засідання, судовий розпорядник. Усі без винятку учасники 

кримінального провадження зобов’язані дотримуватись чинного 

законодавства, поважати честь і гідність інших учасників процесу та 

мають право на забезпечення особистої безпеки [2, с. 88]. 

4. Дотримання прав людини під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження є одним із напрямків 

реформування кримінально-процесуального закону. У положеннях 

чинного КПК пріоритет дотримання прав людини під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження вже 

врахований у регламентації підстав для застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування 

запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 

особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, 

які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що 

підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 

ст. 177 КПК. Отже, слідчий, прокурор не мають права ініціювати 

застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, 

передбачених у ст. 177 КПК. Крім того, відповідно до ч. З ст. 176 

КПК слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного 
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заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час 

розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів 

обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м’яких 

(тобто менш суворих) запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 

КПК, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або 

ризикам [1, с. 38]. 

5. Прокурор - це учасник кримінального провадження, який бере 

участь у всіх його стадіях, здійснюючи при цьому нагляд за 

дотриманням законів і підтримуючи державне обвинувачення в суді. 

Згідно зі ст. 121 Конституції України прокурор виконує у 

кримінальному провадженні дві функції: функцію підтримання 

державного обвинувачення і функцію нагляду за дотриманням 

законів органами розслідування. 

Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за 

додержанням законів під час досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням за новим 

КПК України суттєво збільшилися, порівняно з КПК 1960 року, що, 

у свою чергу, автоматично призвело до обмеження процесуальної 

самостійності слідчого. 

6. Із метою закріплення процесуальних гарантій дотримання 

конституційних прав і свобод новим Кримінальним процесуальним 

кодексом України запроваджено надійні механізми правового 

захисту та допомоги, органи судової влади наділені функцією 

здійснювати контроль під час досудового кримінального 

провадження. 

Відповідно до норм КПК у галузі захисту прав людини та 

кримінальної юстиції підвищується роль суду в механізмі охорони 

прав і законних інтересів особи, що можуть бути обмежені на 

досудових стадіях кримінального процесу. Це означає, що судовий 

контроль у стадії досудового слідства носить гарантійний 

правоохоронний характер як щодо людини і громадянина, так і щодо 

правосуддя за кримінальними справами, оскільки він покликаний не 

допустити незаконного обмеження конституційних прав учасників 

кримінальної діяльності, а у разі необхідності - швидко й ефективно 

їх відновити [6]. 

7. Відомчий контроль за дотриманням прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження під час досудового 
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розслідування здійснюється за допомогою кримінально-

процесуального керівництва досудовим розслідуванням з боку 

керівника органу досудового розслідування. 

Відповідно до п. 8 ч. І ст. З КПК України керівник органу 

досудового розслідування - це начальник Головного слідчого 

управління, слідчого управління, відділу, відділення ОВС, органу 

безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, органу державного бюро розслідувань та його 

заступники, які діють у межах своїх повноважень. 

Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний 

виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у 

письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового 

розслідування законних вказівок і доручень прокурора тягне за 

собою передбачену законом відповідальність [2, с. 95]. 

Отже, гарантії основних прав і свобод людини і громадянина під 

час проведення досудового розслідування становлять собою систему 

норм, принципів, умов і вимог, які в сукупності повинні 

забезпечувати додержання прав, свобод та законних інтересів особи. 

Водночас слід зазначити, що положення нового КПК України не 

повною мірою можуть забезпечувати права особи під час проведення 

досудового розслідування. У деяких випадках вони звужують рівень 

процесуальних гарантій забезпечення права особи на справедливе 

неупереджене судочинство, суттєво збільшують повноваження 

контролюючих органів (що, у свою чергу, неминуче призводить до 

зменшення процесуальної самостійності слідчого), звужують 

існуючі права людини і громадянина (що, у свою чергу, призводить 

до порушення ст. 22 Конституції України, ст. 5 Європейської 

конвенції про захист прав людини й основоположних свобод). 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Легальне визначення договору охорони міститься в ст. 978 ЦК 

України, в якій зроблено спробу дати загальне поняття договору 

охорони: «За договором охорони охоронець, який є суб'єктом 

підприємницької діяльності, зобов'язується забезпечити 

недоторканність особи чи майна, які охороняються. Володілець 

такого майна або особа, яку охороняють, зобов'язані виконувати 

передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і 

щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату» [1]. 

У працях авторів, присвячених дослідженню зазначеного 

питання, даються різні визначення поняття договору охорони. 

Так, Н.П. Волошин у монографії «Договор охраны объектов 

силами вневедомственной сторожевой охраны при органах милиции» 

дає таке визначення: «За договором про охорону об'єктів управління, 

відділ (відділення) позавідомчої охорони зобов'язується забезпечити 

схоронність матеріальних цінностей госпоргану шляхом організації 

сторожової служби, а госпорган зобов'язується створити необхідні 

умови для несення служби й оплатити витрати з охорони відповідно 

до тарифів» [2, с.4]. 

У визначенні вказується на обов'язок охорони «забезпечити 

схоронність матеріальних цінностей». Це твердження не відповідає 

правовій природі договору охорони, адже він не є договором 

зберігання. Неточність визначення стосується також обов'язку 

послугоотримувача «оплатити витрати з охорони». Однак 

послугоотримувач не оплачує «витрати», а виплачує винагороду. 

На ці неточності вказував також Є.Д. Шешенін. У своїй роботі 

«Договор на оказание услуг организациями вневедомственной 
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сторожевой охраны» автор так визначає поняття договору: «За 

договором охорони одна сторона – послугодавець – зобов'язується 

здійснювати для іншої сторони зовнішню сторожову охорону певних 

об'єктів, а послугоотримувач зобов'язується створити необхідні 

умови для охорони й оплатити надані послуги» [3, с. 299-322]. 

Р.Б. Шишка дає таке визначення: «За договором охорони одна 

сторона (охоронець) зобов'язується забезпечити охорону об'єкта 

(майна або особи) від протиправних посягань, а інша сторона 

(охоронюваний) зобов'язується створити належні для забезпечення 

діяльності охоронця умови, оплатити надані охоронні послуги» [4, 

с. 421]. 

Ці два вищенаведені визначення поняття договору охорони 

мають одну спільну неточність, а саме: не розкривають поняття 

охорони й не визначають характер передбачуваних дій послугодавця. 

Більш точним у визначенні характеру дій, а, власне кажучи, й у 

визначенні предмета договору, є поняття договору охорони, 

сформульоване в ст. 978 ЦК України. Легальне визначення поняття 

договору охорони більш точно характеризує основні права і 

обов'язки сторін. Однак у цьому разі, невиправдано зроблено спробу 

об'єднати одним поняттям два види договору – охорони особи й 

охорони майна.  

Конституція України проголошує: «Людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави 

(ст. 3); «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 

власності. Право приватної власності є непорушним» (ст. 41) [5]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну 

поліцію» виконання зазначених прав громадян України покладено на 

Національну поліцію України: «Національна поліція України (далі - 

поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить 

суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку». 

«Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод 
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людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії 

злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 

або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги» 

(ст.2) [6]. 

Крім того, відповідно до п. 20 ст. 23 Закону України «Про 

Національну поліцію» до повноважень поліції відноситься 

«здійснення на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів 

права приватної і комунальної власності». 

Виконання зазначеної функції покладено на Державну службу 

охорони при МВС України Положенням про Департамент Державної 

служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, яке 

затверджене Наказом МВС України від 13 жовтня 2005 року № 878. 

Так, ст. 1 даного Положення передбачено, що «Департамент 

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ 

України (далі – Департамент) є головним органом у системі 

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ 

України (далі – ДСО), який координує здійснювані нею заходи з 

охорони об'єктів усіх форм власності та забезпечення особистої 

безпеки громадян і є підпорядкованим Міністру внутрішніх справ 

України» [7].  

Поряд з обов'язками держави у сфері захисту й охорони прав і 

свобод громадян у Конституції України (ст. 55) визначено, що 

«кожний має право будь-якими способами, не забороненими законом 

засобами, захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань». Одним із таких способів є приватна 

охоронна діяльність.  

Слід зазначити, що на осіб, які здійснюють приватну охоронну 

діяльність, не поширюється дія законів, що закріплюють правовий 

статус співробітників правоохоронних органів. Серед головних 

напрямів приватної охоронної діяльності виокремлюється захист 

життя і здоров'я клієнтів, забезпечення безпеки фізичної особи. Якщо 

під безпекою організації мається на увазі стан динамічної 

стабільності, у якому вона може здійснювати свої функції в повному 

обсязі, то під безпекою фізичної особи розуміється стан його 

захищеності від фізичного, психологічного чи іншого 

насильницького зазіхання. 
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Підприємці надають значні кошти для організації ефективного 

протистояння загрозам життю і здоров'ю своїх співробітників і членів 

їхніх родин. Ці кошти спрямовуються на оплату праці охоронців, 

їхню професійну підготовку, придбання озброєння, транспорту, 

коштів зв'язку, екіпірування. Існують спеціально розроблені 

методики підрахунку витрат на безпеку об'єктів підприємництва. 

Однак оцінка сил і коштів, необхідних для змісту особистої охорони 

фізичної особи, завжди провадиться індивідуально. Розмаїття 

чинників та обставин, що характеризують життєдіяльність того чи 

іншого об'єкта охорони в кожному конкретному випадку, 

припускають необхідний рівень його захисту і відповідно 

визначають її вартість. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО 

УТРИМАННЯ ТА СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ 

 

В економічно-соціальній ситуації, у якій на сьогодні опинилася 

Україна, є сенс у розвитку деяких положень спадкового права 

загалом і договору довічного утримання та спадкового договору 

зокрема. 

Договір довічного утримання та спадковий договір є досить 

поширеним у багатьох країнах світу, та на практиці в Україні дані 

договори поступаються в популярності інститутам спадкування за 

законом і за заповітом. Проте, вони є досить привабливим способом 

розпорядження майном для власника, зокрема, з огляду на 

можливість здійснення контролю за виконанням договору за життя 

відчужувача. 

Може здаватися, що ці договори дуже схожі, якщо їх 

порівнювати і брати до уваги права та обов’язки сторін, процедуру 

оформлення, виконання таких договорів. Однак, договір довічного 

утримання й спадковий договір мають суттєві відмінності. 

За договором довічного утримання одна сторона (відчужувач) 

передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, 

квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке 

має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується  

забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.  

За договором довічного утримання набувач зобов'язаний 

забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. 

Таким чином, Цивільний кодекс України (далі – ЦК) розглядає 

договір довічного утримання також і як договір догляду. Під 

терміном «утримання» розуміється перебування на повному 

утриманні іншої особи або одержання від неї допомоги, яка є 
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постійним і основним джерелом засобів до існування. Договір 

довічного утримання відноситься до ризикових договорів. Елемент 

ризику, який приймає на себе кожна зі сторін, полягає у вірогідності 

того, що чи одна, чи інша сторона фактично отримає зустрічне 

задоволення меншого обсягу, ніж ним самим надано, адже період 

життя відчужувача на момент укладення договору невідомий.  

Оскільки договір довічного утримання є реальним договором, то 

і право власності у набувача на майно, що є його предметом, виникає 

одночасно з його укладанням.  

Оскільки права за договором виникають лише у відчужувача, а 

обов’язки у набувача, то договір довічного утримання є 

одностороннім. Договір довічного утримання є відплатим, відповідно 

до якого набувач надає відчужувачеві зустрічне задоволення у 

вигляді утримання та (або) догляду. Утримання може надаватися у 

грошовій чи натуральній формі.  

Договір довічного утримання має тривалий характер, тому 

вимагає систематичного і постійного виконання набувачем своїх 

обов’язків щодо відчужувача до моменту припинення договору.  

Договір довічного утримання, як і спадковий договір, 

складається у письмовій формі та підлягає обов'язковому 

нотаріальному посвідченню, незалежно щодо якого майна (рухомого 

або нерухомого) такий договір укладено. Якщо предметом договору 

є нерухоме майно – право власності на майно, що є предметом такого 

договору, підлягає обов’язковій реєстрації. Оскільки за договором 

довічного утримання право власності у набувача виникає в момент 

його укладання, то і зареєструвати перехід права власності на 

набувача повинен нотаріус одночасно із вчиненням нотаріальної дії 

щодо такого майна.  

Спадковий договір є правочином за яким одна сторона (набувач) 

зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони 

(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно 

відчужувача. 

Спадковий договір є консенсуальним, оскільки він вважається 

укладеним з моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними 

умовами за умови дотримання визначеної у законодавстві форми. 

Спадковий договір є двостороннім, оскільки права та обов’язки 

за договором  виникають у кожного із учасників. 
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Відчужувач має право вимагати у набувача вчинення дій 

майнового характеру, покладених на нього спадковим договором, і 

не повинен укладати заповіт щодо майна, яке уже є предметом 

договору (у такому випадку заповіт буде нікчемний), а також  

відчужувати це майно. У спадковому договорі для більшої 

обережності можна вказати особу, яка буде стежити за виконанням 

розпоряджень відчужувача. Під розпорядженням може бути 

матеріальне утримання протягом життя, відвідування культурних 

заходів, розпорядження на рахунок свого похорону, утримання третіх 

осіб, оплата освіти комусь із родичів, або знайомих і т. д. 

Отже, на перший погляд може здаватися, що договір довічного 

утримання та спадковий договір схожі. Так, у них дуже багато 

загальних рис, але між ними існує суттєва різниця.  
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ТЕРОРИЗМ, ЯК ОСНОВНА ТРАГЕДІЯ ЛЮДСТВА 

 

Розвиток сучасного світу характеризується існуванням 

глобальних проблем, де поряд з такими «традиційними» проблемами, 

як термоядерна, екологічна, енергетична, демографічна, 

продовольча, все більш значне місце займають злочини пов’язані з 

організованою злочинністю та тероризм. Жодна форма державного 

управління та суспільного ладу не може повністю задовольнити 

соціально-економічних та політико-гуманітарних потреб громадян. 

Наявність тероризму  в Україні стало  визначальним фактором  для 

прийняття у першу чергу політичних, правових та економічних 

рішень, які допоможуть вирішити цю проблему. 

Особи, які виготовляють і застосовують вибухонебезпечні 

предмети, вчилися у професіоналів, або раніше цим займалися. Як 

правило, ці предмети можуть бути замасковані під будь-які побутові 

предмети. Це може бути залишений портфель, дитяча іграшка. Також 

можуть бути замасковані під вогнегасники, ручки для письма, тару 

під напої. Є випадки і застосування трупів тварин на узбіччі дороги. 

Їх начиняють вибухівкою і в необхідний момент вона спрацьовує, 

може бути в радіокерованому стані. Тільки чітке уявлення того, що 

саме являє собою терористичний акт, які  причини, породжують його, 

і чим мотивовані люди, які займаються терористичною діяльністю, 

може стати підставою для  розробки і  недопущення дій терористів, а 

також універсального визначення ефективних методів боротьби з 

цим надзвичайно складним і небезпечним явищем. 

Поняття терористичного акту та терористичної групи. 

Наприкінці ХХІ століття особливого значення серед 

надзвичайних ситуацій набула проблема тероризму. Він став 



290 

багатогранним за своїм характером і здійснюється, як 

екстремістськими організаціями, так і злочинцями-одинаками. 

Найбільшу загрозу становить міжнародний тероризм, стрімке 

зростання якого призвело до загибелі багатьох тисяч людей. 

Терор, тероризм – ці слова все частіше ми чуємо в засобах 

масової інформації. Потужні вибухи, навмисні підпали, захоплення 

заручників, тощо – все це є проявами терору (лат. Terror – страх, жах) 

– політики залякування, оскільки здійснюються замахи на життя й 

здоров’я людей, зростає масштаб терористичних актів, для яких 

характерні великі людські жертви, посилюється жорстокість дій 

терористів. Внаслідок цього у звичайних громадян виникає острах 

їздити в метро, тролейбусах, потягах, літати літаками, відвідувати 

культурні та спортивні видовища, просто виходити на вулицю. 

Ознаки терору: 

- насильство, як інструмент досягнення визначених цілей; 

- засіб примушування до прийняття рішення; 

- досягнення результату за рахунок дій залякування осіб; 

- супроводжується терор нагнітанням стану напруженості, 

примусом когось до чогось. 

З 2014 по 2017 рік в Україні сталося майже 900 терористичних 

актів. Більше половини з них скоєно у Донецькій і Луганській. У 2013 

році Україна займала 56-е місце в «Рейтингу тероризму» з 158 країн. 

На той момент, за даними Служби безпеки України, в країні не діяла 

жодна терористична організація, а також не було жодного елемента 

або філії міжнародних терористичних груп. 

Треба відзначити, що в Україні не виявлено терористичних 

організацій, орієнтованих на повалення державного ладу. Проблема 

тероризму в Україні перебуває в іншій площині – це «кримінальний 

тероризм» всередині країни та діяльність закордонних 

терористичних організацій на території України станом на 2017 рік  

Україна  вже займала 17-е місце серед країн світу за рівнем впливу 

тероризму. Про це сказано у звіті про стан глобального тероризму в 

2017 році (The Global Terrorism Index 2017), оприлюдненому 

лондонським Інститутом економіки і світу. 

Експерти дали Україні 6,6 бала за 10-бальною шкалою. Загалом 

до списку країн з «високим» рівнем впливу тероризму на життя 
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потрапили шість держав: Ірак (10 балів), Афганістан (9,4), Нігерія (9), 

Сирія (8,6), Пакистан (8,4) та Ємен (7,9). 

Україна знаходиться у групі країн з «високим» рівнем впливу 

тероризму разом з Сомалі, Індією, Туреччиною, Лівією, Єгиптом, 

Суданом та іншими. У країнах Західної Європи найбільш схильною 

до впливу тероризму визнана Франція (6 балів, 23-е місце). 

Сьогодні тероризм в Україні слід розглядати і як 

широкомасштабне явище, яке становить загрозу життєво важливим 

інтересам особи, суспільства і держави. Це пояснюється тим, що, по-

перше, тероризм «підриває» систему державної влади й управління, 

знижує ефективність управління суспільством, регулювання 

соціально-політичних процесів; по-друге, послаблення державних і 

суспільних структур, він посилює вплив у суспільстві опозиційних 

антиконституційних утворень; по-третє, активізуючи морально-

психологічний вплив на населення, викликає хаос, безпорядки, 

жорстокість людей, що використовується у своїх політичних 

інтересах; по-четверте, виходячи за межі державних кордонів, 

тероризм набуває міжнародного характеру й становить небезпеку для 

міжнародного співтовариства.  
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 

 

За останні кілька років злочинність в Україні стала явищем 

загальнонаціонального значення, юридичною базою боротьби із яким 

є кримінальне законодавство. Для того щоб це законодавство було 

досить ефективним, потрібне його правильне використання. А для 

цього його необхідно ґрунтовно вивчати з метою кращого знання та 

застосування у практичній діяльності. 

КК України відповідно до загальних тенденцій розвитку 

кримінального законодавства побудований на базі інститутів 

кримінального права та поділяється на Загальну й Особливу частини. 

Такий підхід до формування загальної структури сучасного 

законодавства обґрунтовується принаймні метою економії тексту 

кримінального закону та спрощення процесу його застосування. 

Разом із тим слід погодитися, що такий поділ є великою мірою 

умовним. Він є доцільним виключно для зовнішньої форми 

кримінального права, яке дістає свій текстуальний вираз у 

законодавстві про кримінальну відповідальність. Вочевидь, 

відповідно до мовних процесів «зворотнього зв’язку», пов’язаних із 

сприйняттям суспільством тієї чи іншої інформації 

загальнонаціонального характеру (у нашому випадку законодавства 

про кримінальну відповідальність), у навчальній і науковій літературі 

цілком слушно виокремлюються питання, присвячені Загальній та 

Особливій частинам кримінального права 

У науковій літературі звертається увага, що питання системи 

кримінального права, незважаючи на його значущість, залишається 

недостатньо дослідженим. Більшість науковців, звертаючись до 

нього, зазвичай зазначають, що кримінальне право складається із 
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Загальної та Особливої частин, при цьому Загальна частина включає 

норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути 

кримінального права, а Особлива частина містить норми, що 

описують конкретні види злочинів та конкретні види покарання, які 

можуть бути призначені за вчинення певних злочинів. 

Різні аспекти системи кримінального права  розглядають такі 

вчені, як Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.О. Гацелюк, Г.В. Гребеньков, 

О.М. Костенко, М.І. Мельник, А.А. Музика, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, 

П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, С.С. Яценко та інші. Однак і донині 

проблеми систематизації кримінального права залишаються не 

вповні вивченими та вирішеними. 

Кримінальне право України – це сукупність правових норм, що 

визначають загальні принципи, умови та підстави кримінальної 

відповідальності; коло діянь, які внаслідок високого рівня суспільної 

небезпеки визнаються злочинами; види і розміри покарання та інші 

види кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які 

визнані винними у їх скоєнні, а також підстави та умови звільнення 

від відповідальності та від покарання. Кримінальне право як система 

норм (законів) має такі ознаки: загальнообов'язкову нормативність, 

формальну визначеність і державну забезпеченість, а також властиві 

йому предмет і метод правового регулювання. Ці ознаки, притаманні 

праву взагалі, стосовно кримінального права виступають дуже чітко 

і своєрідно, відображуючи особливості цієї галузі права. 

Можна стверджувати, що кожна галузь права, зокрема і 

кримінального права, характеризується: а) загальними для усіх 

галузей основними принципами права; б) міжгалузевими 

принципами, які властиві двом і більше галузям; в) галузевими 

принципами, що мають відношення тільки до однієї галузі права; 

г) принципами структурного виду права, що властиві відносно 

великим автономним групам галузей права (публічному і 

приватному, об'єктивному і суб'єктивному і т.ін.).   

Принципи кримінального права покликані забезпечувати 

органічний взаємозв'язок правової системи, системи і структури 

права, тобто, щодо останнього загальносоціального і юридичного, 

публічного і приватного, регулятивного і охоронного, матеріального 

і процесуального, об'єктивного і суб'єктивного права; норм права і 

правових відносин; єдність норм, інститутів і галузей права.  
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У науковій літературі звертається увага, що питання системи 

кримінального права, незважаючи на його значущість, залишається 

недостатньо дослідженим. Більшість науковців, звертаючись до 

нього, зазвичай зазначають, що кримінальне право складається із 

Загальної та Особливої частин, при цьому Загальна частина включає 

норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути 

кримінального права, а Особлива частина містить норми, що 

описують конкретні види злочинів та конкретні види покарання, які 

можуть бути призначені за вчинення певних злочинів. Не важко 

побачити, що наведені визначення Загальної та Особливої частин 

кримінального права, як і більшість їм подібних, значною мірою, 

відображають нормативістський підхід до права. Зазначений підхід 

для кримінального права має достатньо вагоме обґрунтування, 

оскільки ця галузь права протягом тисячоліть розвивалася, 

набуваючи форму законів, як правило, у вигляді окремих 

законодавчих актів або в межах зводів законів як їх складова частина. 

В Загальній частині кримінального права України встановлені 

підстави і принципи кримінальної відповідальності та підстави 

звільнення особи від кримінальної відповідальності і покарання. 

Наприклад, в Загальній частині кримінального права визначається 

кримінальна відповідальність організаторів та учасників 

організованої групи чи злочинної організації.  

Особлива частина кримінального права України визначає діяння 

злочинами та встановлює за них покарання. Так, починаючи зі ст. 109 

КК, і закінчуючи ст. 447 КК, (за виключенням ст. 401 КК) наведено 

перелік злочинів із визначеними за них покараннями. Особлива 

частина кримінального права має своїм змістом норми, що описують 

конкретні види злочинів зі вказівкою видів покарань і тих меж, у яких 

вони можуть бути призначені за вчинення певних злочинів. Ці норми 

і зосереджено в Особливій частині КК. 

Умовно всі розділи Особливої частини згруповані в три блоки. 

Перший блок включає розділи, якими охороняються права, свободи і 

законні інтереси людини і громадянина; другий – розділи, які мають 

охороняти інтереси суспільства, третій – розділи, які повинні 

охороняти інтереси держави.  
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ТРУДОВІ СПОРИ – ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Інтереси роботодавців і найманих працівників не завжди 

збігаються,  і можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії 

трудових правовідносин, що призводить до виникнення 

розбіжностей.  

Категорію «трудові спори» слід відрізняти від розбіжностей 

сторін, що передують їм, а також від трудового правопорушення, яке 

є безпосереднім приводом для розбіжностей. Наявність чи 

відсутність трудового правопорушення встановлює орган, що 

розглядає трудовий спір. 

Трудові спори – це неврегульовані шляхом безпосередніх 

переговорів розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин 

щодо застосування законодавства про працю, встановлення нових чи 

зміни існуючих умов праці, що передані на розгляд уповноваженого 

юрисдикційного органу.  

Підставами виникнення трудових спорів є:  

- порушення однією зі сторін трудового правовідношення 

суб’єктивного трудового права іншої сторони ( або висування однієї 

із сторін вимог про встановлення нових чи зміну існуючих умов 

праці); 

- звернення зацікавленої сторони до відповідного 

юрисдикційного органу; 

- прийняття юрисдикційним органом заяви до розгляду. 

Основною причиною трудових спорів є суперечності інтересів 

працівника та роботодавця, які трансформують в певні конкретні 

розбіжності, що і становлять сутність трудового спору. За предметом 

розбіжностей спори можна класифікувати на три групи залежно від 
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безпосередніх причин їх виникнення. По-перше, розбіжності і 

засновані на них спори виникають тоді, коли працівники 

претендують на поліпшення умов наймання своєї робочої сили – 

збільшення заробітної плати, надбавок, пільг, гарантій, компенсацій, 

тривалості та кількості відпусток, поліпшення побутових умов на 

виробництві тощо, а роботодавець із цим не згоден. По-друге, спори 

виникають тоді, коли працівники бажають зберегти існуючі умови 

праці, однак роботодавець на це не згоден. По-третє, спори 

юридичного характеру: до них належать ті, що виникають через 

складність і суперечливість нормативно-правових актів, а також 

унаслідок того, що деякі курівники підприємств та працівники 

погано знають трудове законодавство чи зневажливо ставляться до 

його вимог. 

Трудові спори як складні за своєю сутністю соціально-правові 

явища можуть бути класифіковані за різними підставами. За 

суб’єктним критерієм трудові спори поділяються на індивідуальна та 

колективні. 

Індивідуальні трудові спори – це неврегульовані розбіжності між 

працівником і роботодавцем щодо укладення, виконання та 

розірвання трудового договору, дотримання норм трудового 

законодавства, які стали предметом розгляду юрисдикційного 

органу. Індивідуальним спором визнається також спір між 

роботодавцем і особою, яка раніше перебувала у трудових 

відносинах із цим роботодавцем і особою, яка виявила бажання 

укласти трудовий договір із роботодавцем, у разі відмови 

роботодавця від укладення такого договору. Моментом виникнення 

спору є звернення сторони спору із заявою до юрисдикційного 

органу. Предметом індивідуального трудового спору можуть бути 

розбіжності щодо встановлення або зміни умов праці, виконання 

вимог трудового законодавства, угод, колективного чи трудового 

договору, інших угод між працівником і роботодавцем тощо. 

За ознакою підвідомчості порядки розгляду трудових спорів 

поділяються на такі види: 

- загальний порядок, тобто за участю комісії по трудових 

спорах, районного у місті, міського чи міськрайонного суду; 

- судовий порядок; 

- особливий порядок. 
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При виникненні індивідуального трудового спору багато хто з 

працівників прагне відразу подати позов до суду, навіть не 

намагаючись як слід розібратися в проблемі, тоді як більшість спорів 

можна вирішити цілком мирним шляхом і в межах самого 

підприємства, установи, організації чи структурного підрозділу. Для 

цього на підприємствах створюються комісії з трудових спорів 

(КТС). Вони покликані примирити сторони, що сперечаються, до 

звернення до суду, а можливо, і запобігти такому зверненню, адже 

для сторін спору воно неминуче пов’язане з матеріальними 

витратами та різними незручностями.  

Комісії з трудових спорів – це виборний орган трудового 

колективу, який утворюється на підприємстві, в установі, організації 

для вирішення індивідуальних трудових спорів шляхом пошуку 

взаємоприйнятих рішень і примирення сторін таких спорів. 

КТС розглядає трудовий спір у десятиденний строк із дня 

подання заяви. Спір розглядається в зручний час та обов’язково к 

присутності працівника-заявника. Заочний розгляд спору 

допускається тільки за письмовою заявою працівника. За бажанням 

працівника при розгляді спору від його імені може виступати 

представник профспілкового органу або за вибором працівника інша 

особа ( працівник, зокрема, може запросити і професійного адвоката). 

Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що 

виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо 

встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов 

праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного 

договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або 

окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю. 

Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються 

і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих 

працівників або формуються шляхом збирання підписів. Вимоги 

вважаються чинними за наявності не менше половини підписів 

членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх 

структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог збори 

(конференція) найманих працівників визначають орган чи особу, які 

будуть представляти їх інтереси. 

Вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання 

профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються 
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власнику або уповноваженому ним органу (представнику). Слід 

наголосити на тому, що власник або уповноважений ним орган 

(представник) розглядаючи вимоги найманих працівників, категорій 

найманих працівників, колективу працівників чи профспілки 

зобов'язаний повідомити їх представників про своє рішення у 

триденний строк з дня одержання вимог.  

Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли 

уповноважений представницький орган найманих працівників, 

категорії найманих працівників, колективу працівників  або 

профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу 

повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні 

колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з  таким  рішенням 

власника  чи  уповноваженого ним органу (представника) або коли 

строки розгляду вимог закінчилися, а відповіді від власника не 

надійшло. 

Колективний трудовий конфлікт розглядаються: 

- примирною комісією з питань встановлення нових або зміни 

існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту 

і укладення або зміни колективного договору, угоди; 

- трудовим арбітражем. 

Примирна  комісія – це орган, який призначений для вироблення 

рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового 

спору (конфлікту), і складається із представників сторін. 

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються 

виробничою примирною комісією у п'ятиденний, галузевою та 

територіальною примирними комісіями – у десятиденний, 

примирною комісією на національному рівні – у п'ятнадцятиденний 

строк з моменту утворення комісій. За згодою сторін ці строки 

можуть бути продовжені. Рішення, прийняте примирною комісією 

оформляється протоколом. Таке рішення виконується в порядку і 

строки, які встановлені у рішенні. Після прийняття рішення щодо 

вирішення колективного трудового спору примирна комісія 

припиняє свою роботу.  

Трудовий арбітраж, це орган, який складається із залучених 

сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по 

суті трудового спору (конфлікту). Трудовий арбітраж утворюється з 



299 

ініціативи однієї із сторін або незалежного посередника у триденний 

строк у разі: 

- неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з питань 

встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов 

праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного 

договору, угоди; 

- у разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з 

питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх 

положень та невиконання вимог законодавства про працю. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО- ТА ЗВУКОЗАПИСУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Певною особливістю інституту негласних слідчих (розшукових) 

дій є те, що переважна більшість їх не має чітко встановленої 

процесуальним законом процедури проведення, фіксування, 

застосування науково-технічних чи спеціальних (оперативно-

технічних) засобів, використання результатів у доказуванні.  

Матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв 

інформації можна отримати шляхом проведенням негласних слідчих 

(розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1 ст. 256 КПК України, 

протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за 

допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх 

проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися 

в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення 

інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування. 

Охарактеризуємо негласні слідчі (розшукові) дії, проведення 

яких в апріорі неможливе без використання звуко- та 

відеозаписувальних технічних засобів. До таких, зокрема, слід 

віднести аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України) та аудіо-

, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України). 

Основною метою аудіо-, відеоконтролю особи є прихована 

фіксація звуків, рухів, дій особи, пов’язаних з її діяльністю або 

місцем перебування (ст. 260 КПК України). Завданням цієї слідчої 

(розшукової) дії є виявлення фактичних даних, які містять ознаки 
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підготовки або вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Об’єкт - певні приватні розмови особи, інші звуки, рухи, поведінка, 

вчинки, зміст котрих мають значення для розслідування певного 

кримінального провадження.  

Суб’єктів, які задіяні в прийнятті рішень про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій і в подальшому їх виконанні, 

умовно можна поділити на: ініціаторів проведення – рішення про 

провадження аудіо-, відеоконтролю особи ухвалює слідчий або 

прокурор (відповідно до ст. 246, 248, 249 КПК України); виконуючих 

функцію контролю – дозвіл на проведення цієї дії надається ухвалою 

слідчого судді. Внутрішній зміст аудіо-, відеоконтрою особи полягає 

у застосуванні спеціальних оперативно-технічних засобів з метою 

фіксації і обробки розмов, інших звуків, рухів і дій особи, пов’язаних 

з її діяльністю або місцем перебування. Результатом є закріплені у 

формі протоколу про проведення відповідної негласної слідчої 

(розшукової) дії фактичні дані, які мають значення для 

кримінального провадження і відображають зміст розмов, інших 

звуків, рухів, дій, отримані в результаті використання спеціальних 

технічних засобів, а також отримання аутентичних даних у вигляді 

аудіо- чи відеозапису, за допомогою якого можливо встановити 

наявність або відсутність обставин, які мають значення для 

кримінального провадження і підлягають подальшому доказуванню 

у суді.  

Основною метою аудіо-, відеоконтролю місця (ст. 270 КПК 

України) є прихована фіксація розмов, інших звуків, поведінки, дій 

особи всередині публічно доступних місць (тобто в тих місцях, де 

перебування не потребує додаткового дозволу,), без попередньої 

згоди власників таких місць або присутніх осіб у таких місцях.  

Суттєвою ознакою застосування звуко- та відеозапису під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій є їх негласний 

характер, тобто учасник цієї процесуальної дії, на відміну від слідчих 

(розшукових) дій, не попереджається про застосування технічних 

засобів фіксації та не ознайомлюється з їх змістом. 

Слід також зазначити, що об’єктами експертизи матеріалів та 

засобів цифрового звукозапису можуть бути не окремі властивості 

об’єкта, а складні системи, що складаються з джерел інформації у 

вигляді звуку та матеріального носія цієї інформації (аналогового чи 
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цифрового запису), на якому зафіксовані ознаки джерела, а також 

пристрою, за допомогою якого була проведена фіксація [2, с. 63]. 

Фонограми також можуть бути отримані шляхом проведення таких 

негласних слідчих (розшукових) дій як зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з 

електронних інформаційних систем, які передбачені ст. ст. 263, 264 

КПК України. Фонограми, отримані в результаті проведення 

звукозапису при проведенні процесуальних дій, долучаються до 

протоколів слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій (ч. 1 п. 3 ст. 105 КПК України) і зберігаються у 

матеріалах кримінального провадження (ч. 3 ст. 107 КПК України). 

Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за 

допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх 

проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися 

в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення 

інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування 

(ст. 256 КПК України). Технічні засоби звуко-, відеозапису під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути 

використані для: аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України); 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи, шляхом встановлення технічних засобів аудіо-, 

відеоконтролю особи (п. 5 ч. 1 ст. 267 КПК України); обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з 

використанням відеозапису (ч. 1 ст. 269 КПК України); аудіо-, 

відеоконтролю місця (ст. 270 КПК України).  
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ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТА 

 

На сучасному етапі існування та розвитку суспільства набуває 

актуальності проблема правового регулювання відносин у сфері 

охорони здоров’я. Дана проблема досліджувалася багатьма вченими. 

Проте, залишається ряд питань, які стосуються охорони та захисту 

прав пацієнтів та потребують детальнішого вивчення. Насамперед, 

для України, населення якої знаходиться в неналежних соціально-

економічних умовах, це питання є надзвичайно важливим в аспекті 

загального покращення медичної допомоги, а також досягнення 

вищого рівня забезпечення прав пацієнта.  

Згідно з Конституцією України та Законом України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» (далі – Основи) кожен 

має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. 

Відповідно до ст. 283 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України) охорона здоров’я забезпечується системною діяльністю 

державних та інших організацій, передбаченою Конституцією 

України та законом.  

При аналізі чинного законодавства України, можна дійти 

висновку, що пацієнт – це фізична особа, яка звернулася за медичною 

допомогою та/або якій надається така допомога. Визначення цього 

терміну також наводиться у проекті Закону України «Про права 

пацієнтів в Україні», згідно з яким, пацієнт – це будь-яка особа, яка 

звернулася по медичну допомогу або скористалася нею, незалежно 

від того, в якому вона стані, хвора, здорова, чи як особа, що 

погодилася на медико-біологічні дослідження. При взаємодії між 

пацієнтом та закладом охорони здоров’я, у пацієнтів виникають 

специфічні права. Права пацієнта – це основні права людини, яка 
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потребує медичної допомоги, на охорону власного здоров’я з точки 

зору забезпечення доступу до медичного обслуговування, 

рівноправності, якості та ефективності такої допомоги. 

Узагальнивши відповідні норми, що містяться в нормативно-

правових актах з цього питання вдається можливим виділити 

наступні права пацієнтів: 

1) право на медичні профілактичні заходи (ч. 4 ст. 286 ЦК 

України); 

2) право на доступність у галузі охорони здоров’я (ч. 1, 3 ст. 49 

Конституції України); 

3) право на інформацію про стан свого здоров’я (ст. 285 ЦК 

України); 

4) право на таємницю про стан свого здоров’я (ст. 286 ЦК 

України, п. «е» ст. 6 Основ); 

5) право на згоду на  медичне втручання та право на відмову від 

медичного втручання (ч. 4 ст. 284 ЦК України); 

6) право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я (ч. 2 ст. 284 

ЦК України, п. «д» ст. 6 Основ); 

7) право на якісну медичну допомогу (п. «д» ст. 6 Основ); 

8) право на медичну допомогу (ч. 1 ст. 284 ЦК України); 

9) право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, 

закладів та органів охорони здоров’я (п. «ї» ст. 6 Основ); 

10) право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю (п. «і» 

ст. 6 Основ); 

11) право на допуск до нього адвоката або іншого законного 

представника для захисту його прав, а також допуск 

священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного 

обряду (п. «к» ст. 6 Основ).  

Даний перелік не є вичерпним. У чинному законодавстві України 

визначені і інші права пацієнтів. 

Варто також зазначити, що права пацієнтів, зазначені у проекті 

Закону України «Про права пацієнтів в Україні» є більш 

узагальненими та деталізованими, ніж в інших нормативно-правових 

актах. 

Оскільки, у законах декларуються певні права пацієнтів, то поряд 

з ними існують і обов’язки держави щодо їх реального забезпечення, 

які проявляються в гарантіях реалізації цих прав. Так, відповідно до 
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ст. 7 Основ держава згідно з Конституцією України гарантує всім 

громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров’я шляхом: 

а) створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я; 

б) організації і проведення системи державних і громадських 

заходів щодо охорони та зміцнення здоров’я; 

в) надання всім громадянам гарантованого рівня медичної 

допомоги; 

г) здійснення державного і можливості громадського контролю 

та нагляду в сфері охорони здоров’я; 

д) організація державної системи збирання, обробки і аналізу 

соціальної, екологічної та спеціальної медичної статистичної 

інформації; 

е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних 

інтересів громадян у сфері охорони здоров’я. 

У ст. 24-1 Основ зазначено, що правові, економічні, організаційні 

основи захисту прав та законних інтересів пацієнтів визначаються 

законом. Проте, не прийнято жодного нормативно-правового акта, 

пов’язаного з цим аспектом, через що громадяни не мають 

можливості, в повній мірі, захистити свої права як пацієнтів 

гарантовані державою. 

У суспільстві досить часто виникають конфлікти, пов’язані із 

порушенням прав пацієнтів. Збільшилась тенденція до звернень 

громадян у суди стосовно низької якості медичної допомоги та 

позовів про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.  

Для вирішення цих конфліктів використовують такі способи 

захисту прав пацієнтів як адміністративне оскарження (перший 

крок). Основою цього способу є подання скарги з посиланнями на 

норми закону, що регулюють порядок звернення до тієї чи іншої 

державної чи недержавної установи. В ній пацієнт заявляє про свою 

позицію щодо юридичного конфлікту, який виник між ним та 

працівником медичного закладу. 

Також, для захисту прав пацієнтів до адміністративного суду 

може звернутися прокурор з адміністративним позовом та 

здійснювати представництво на будь-якій стадії адміністративного 

процесу.  

При вирішенні питання про порушення кримінального 

провадження, пацієнту необхідно подати заяву до органів поліції, де 
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провадження буде відкрито за наявності складу злочину (неналежне 

виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх 

професійних обов’язків, виявлені пацієнтом у медичній документації 

невідповідності, що свідчать про підробку документу та ін.).  

Звернення до суду, в більшості випадків, проходять за участю 

третіх осіб, оскільки пацієнт не завжди може сам захистити свої 

права. Саме тому, деякі науковці вважають, що доцільно буде 

застосовувати медіацію, тобто допомогу пацієнту від спеціаліста 

(психолог, юрист, котрий може допомогти пацієнту вирішити спір та 

дійти згоди у конфліктному питанні).  

Отже, виходячи з вищезазначеного, на сучасному етапі в Україні 

вкрай важливим є удосконалення правового регулювання охорони 

здоров’я, особливо в сфері належної охорони та захисту прав 

пацієнтів. Незважаючи на закріплені законами права пацієнтів, їх 

гарантії та обов’язки держави щодо їх забезпечення, не мають чіткої 

системи захисту у разі порушення. Саме тому, спільними зусиллями 

фахівців (як медиків, так і юристів) необхідно напрацьовувати і 

вдосконалювати відповідну нормативно-правову базу щодо питань 

захисту та охорони прав пацієнтів в Україні.  
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ДИВЕРСІЯ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ 

 

Диверсія, її зазвичай плутають з терористичним актом. 

Класифікація злочинів найчастіше змінюється, оскільки вони дуже 

схожі за своєю структурою і навіть слідчому з немалим досвідом 

роботи доводиться перекваліфіковувати злочин. 

Але, якщо дослідити ці злочини більш детально, то вийде, що  

вони мають суттєву різницю між собою. Тож не можна погодитися з 

тим, що основна відмінність цих злочинів, полягає саме в меті, бо при 

диверсії обов’язкова мета − ослаблення держави − фактично охоплює 

такі цілі терористичного акту: порушення громадської безпеки, 

залякування населення, провокація воєнного конфлікту, міжнародні 

ускладнення. 

Також існує різниця в об’єктах цих злочинів, а саме: об’єктом 

терористичного акту виступає громадська безпека, а об’єктом 

диверсії є безпека держави в економічній, екологічній, воєнній або 

будь-якій іншій сфері відповідно до спрямованості конкретного акту 

диверсії.  Крім того, для цього злочину характерним є обов'язковий 

додатковий об'єкт, який має різний зміст у різних формах цього 

злочину: це життя і здоров'я особи, власність, навколишнє 

середовище.  

Наявні відмінності в об’єктивній стороні, які полягають в 

наступному Об’єктивна сторона терористичного акту передбачає 

вчинення визначених у диспозиції дій і погрози вчинити такі дії. Тоді, 

як диверсія передбачає лише вчинення дій. 

Відмінність диверсії від терористичного акту також пов’язана зі 

способом вчинення суспільно небезпечних дій. Якщо для 

терористичного акту властива більш відкрита поведінка винних осіб, 
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публічне взяття на себе відповідальності, демонстрація причетності 

до настання тяжких наслідків, то для диверсії – це таємність, 

прихованість дій злочинця, прагнення останнього та організаторів 

диверсії лишатись якомога довше невідомими. 

Відмінності є і в суб’єктивній стороні, насамперед, у меті. 

Отже, розмежувати терористичний акт і диверсію можна за 

об’єктом посягання, характером дій і спрямованістю наслідків, 

способом вчинення та характером злочинних дій та метою вчинення 

злочину.    

Якщо прослідкувати злочини на території України  з 2014 по 2017 

які були класифіковані, як диверсія та терористичний акт, то 

зареєстровано більше терористичних актів ніж диверсій. 

Так за офіційними даними, у 2017 році в Україні відбувалося 

1488 терактів, повідомляє Український інститут дослідження 

екстремізму. У 2014 році відбувалося 1512 терактів, у 2015 – 1296  

терактів, у 2016 – 1860 терактів.  
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ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕВТАНАЗІЇ 
 

Ставлення до навмисного прискорення смерті невиліковного 

хворого, навіть із метою припинення його страждань, ніколи не було 

однозначним. Сучасна наука успішно може боротися з багатьма 

хворобами, повертати людей до повноцінного життя зі стану 

клінічної смерті, забезпечувати виживання безнадійних 

новонароджених дітей, продовжувати термін життя за наявності 

смертельних хвороб, що припиняють здатність організму самостійно 

справлятися з основними життєво важливими функціями. Та разом із 

тим наукові відкриття, вирішуючи якісь складні проблеми, 

автоматично породжують додаткові, більш складні, як з боку 

технічного, так і морального вирішення. 

Англійський філософ Френсіс Бекон (1561-1626) для позначення 

легкої безболісної смерті ввів термін «евтаназія», тобто спокійна і 

легка смерть, без мук і страждань. Евтаназія – практика припинення 

(або скорочення) лікарем життя людини, яка страждає невиліковним 

захворюванням, відчуває нестерпні страждання, на задоволення 

прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з 

метою припинення страждань [1]. 

Л.А. Воробйова дає дещо інше визначення евтаназії: «це 

обдумані і усвідомлені дії або відсутність дій медичного службовця, 

які виконуються у відповідності з очевидно і однозначно вираженою 

проханням освіченої хворої людини або її офіційного, законного 

представника для припинення і завершення психофізичних 

страждань хворого, що знаходиться за всіма перевіреними 

показниками в передсмертному стані, яка зі стовідсотковою 

ймовірністю призведе до самої смерті» [2, с.41]. 
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Противники евтаназії вважають, що людину треба лікувати до 

кінця, до тих пір, поки не наступить природна смерть. Адже боротьба 

за життя навіть вмираючого пацієнта – це головне правило клятви 

Гіппократа, яку дають всі лікарі на самому початку своєї роботи.  

Захисники евтаназії впевнені, що цей спосіб допоможе позбавити 

не тільки самого пацієнта, але і його родичів від мук, переживань і 

страждань. Часом, евтаназія – це єдиний спосіб допомогти 

вмираючим хворим з онкологічними захворюваннями в четвертій 

стадії. Особливо, якщо людина сама прекрасно розуміє, що жити 

йому залишилося всього кілька тижнів. 

Виділяють два основних види евтаназії: 

1. З боку пацієнта: 

a. добровільна евтаназія – здійснюється за недвозначним 

проханням пацієнта, який здатний самостійно приймати рішення. 

Прохання має бути виражена неодноразово, на основі доброї 

поінформованості. У Сполучених Штатах Америки та багатьох 

інших державах Заходу стали широко поширені згоди пацієнтів, які 

в юридичній формі раніше висловили свою думку та побажання на 

випадок безстрокової коми; 

b. недобровільна – проводиться над хворим, який фізично не 

може повідомити про свої бажання. Рішення про евтаназію 

приймається на основі рішення родичів. 

2. З боку лікаря: 

a. пасивна форма евтаназії (інша назва - «метод відкладеного 

шприца») полягає в припиненні медичної допомоги, спрямованої на 

продовження життя, що помітно прискорює наближення природної, 

нерідко болісної смерті. Таку форму евтаназії іноді розглядають як 

право пацієнта на добровільну відмову від медичних послуг, операції 

[3]; 

b. активна форма евтаназії (іншими словами, «метод 

наповненого шприца») застосовується, коли офіційна особа (лікар) 

усвідомлено і цілеспрямовано вживає рішення, після якого смерть 

настає стрімко (наприклад, доза препарату як калію хлорид, який дає 

зупинку серця, і етамінал натрію, який діючи на центральну нервову 

систему, викликає зупинку дихання є смертельним для людини) [3]. 

Існує кілька форм активної евтаназії: 
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1) «Вбивство з милосердя». Лікар або родичі пацієнта бачать 

муки тяжкохворої людини (пацієнт фізично не може висловити свою 

волю) і вводять йому велику дозу препарату, що послабляє його біль. 

Після цього настає досить швидка і безболісна смерть; 

2) Самогубство, яке відбувається під керівництвом лікаря. Він 

готує смертельні ліки, а хворий своїми руками вводить його собі сам, 

що призводить до поступового згасання і неминучої смерті. 

3) «Власне активна евтаназія» – лікар приймає активну участь у 

смерті хворого, тобто вводить препарат, який призводить до смерті 

людини за власним рішенням самого страждальця. 

Аналіз історичних джерел свідчить, що явище евтаназії було 

наявне ще в Спарті, де чітко були задукоментовані акти вбивства 

новонароджених хворих та немічних немовлят шляхом залишення їх 

в горах за містом як поживу хижим звірам. Така ж доля очікувала і 

старих, нездатних до воєнних дій людей. Законодавчо легалізація 

евтаназії відбулась у законах ХІІ таблиць, де було закріплено 

можливість позбавляти життя неповноцінних новонароджених [4]. 

Дещо змінилося ставлення до евтаназії в часи зародження 

християнства. Це насамперед пов’язано з тим, що християнство, як 

філософсько-релігійне вчення витоками своїми ґрунтується на 

принципі святості життя. Так, Святий Августин писав: «…ніколи не 

можна вбивати іншої людини, навіть якби дуже хотілося». Таке 

усталене бачення щодо евтаназії тривала впродовж усього періоду 

Середньовіччя, і лише у період Відродження з’явилися нові 

філософські погляди на проблему життя та смерті людини. 

Розглядаючи вказану проблему, Мартін Лютер висловив погляди 

щодо необхідності змін у структурі суспільства. Він перший у XVI 

ст. в одній зі своїх праць написав, що дитина з фізичними вадами є 

сатанинським плодом без душі, тому її вбивство не буде вважатися 

злочином. 

Проблема евтаназії стала актуальною лише в XX ст., що 

пов’язано з першим досвідом легалізації евтаназії, а також практикою 

здійснення евтаназії всупереч чинному законодавству. Таким чином, 

проблема евтаназії – одна з найбільш актуальних і невирішених 

медичних, етико-філософських та юридичних проблем сучасності. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

 

Людське суспільство, як і будь-яка інша складна система може 

функціонувати та розвиватися лише на основі певних правил, з – 

поміж яких обирається один з багатьох можливих варіантів поведінки 

того або іншого суб’єкта.  Але невідворотно із встановленням правил 

поведінки виникають і такі поняття як злочин та злочинець. Злочин, 

як і будь-яке правопорушення, є вчинком людини. Саме тому йому 

притаманні всі ті об’єктивні і суб’єктивні особливості, що 

характеризують поведінку людини. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального Кодексу України (КК) 

підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою 

суспільно небезпечного діяння,  яке містить склад злочину, 

передбаченого цим Кодексом.  Склад злочину (від лат. Corpus delicti 

– «корпус делікту» - склад злочину чи злочинного діяння) - поняття, 

історично сформульоване для позначення суми ознак, що вказують 

на те, що вчинене діяння є злочинним і караним.  Вперше в історії 

правознавства термін «склад злочину» увів у науковий обіг Проспер 

Фаринацій (1581 р.). 

Склад злочину – це сукупність встановлених законодавством про 

кримінальну відповідальність об’єктивних і суб’єктивних ознак, що 

характеризують суспільно-небезпечне діяння як злочинне, і описане 

в диспозиції Особливої частини КК. Відсутність хоча б однієї з цих 

ознак свідчить про відсутність складу злочину в цілому, що 

відповідно до кримінально-процесуального законодавства України 

усуває можливість настання кримінальної відповідальності, оскільки 

він є єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності. 

Визначений склад злочину виконує низьку важливих функцій такі, як  
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фундаментальна, процесуальна, розмежувальна та  гарантійна. В 

теорії кримінального права існує класифікація складу злочину за 

певними ознаками: 

- за структурою, тобто за способом опису ознак складу в 

законі; 

- за ступенем суспільної небезпечності (тяжкості); 

- за особливостями конструкції і моменту закінчення злочину. 

Залежно від структури або способу описання злочину в законі 

розрізняють склад злочину на простий і складний. Простий  склад 

злочину, що містить ознаки одного діяння(дія або бездіяльність), яке 

посягає на один об'єкт та характеризується однією формою вини 

(склад крадіжки, передбачений ч. 1 ст. 185 КК; умисне вбивство 

ст. 115 КК України). Складний склад злочину, законодавчу 

конструкцію якого обтяжено якими-небудь обставинами (розбій - ст. 

187 КК два об'єкти, умисне тяжке тілесне ушкодження, яке 

спричинило смерть потерпілого ч. 2 ст. 121 КК України.). 

За ступенем суспільної небезпечності поділяють на 4 групи: 

1. Основний склад злочину містить основні ознаки злочину без 

обтяжуючих та пом’якшуючих обставин (ч. 1 ст.185 КК України). 

2. Кваліфікований – це склад злочину з обтяжуючими 

обставинами, тобто такими, що обтяжують покарання і впливають на 

кваліфікацію (ч. 2 ст. 185 КК України - крадіжка вчинена повторно 

або за попередньою змовою групою осіб). 

3. Особливо кваліфікований склад злочину, що передбачає 

кримінальну відповідальність за діяння, яке містить ту чи іншу 

обставину, що істотно підвищує суспільну небезпеку скоєного і тому 

тягне більш суворе покарання в порівнянні з діянням, передбаченим 

кваліфікованим складом злочину (ч. 3-5 ст. 185 КК України – 

крадіжка, поєднана з проникненням у житло, вчинена у великих 

розмірах, учинена у особливо великих розмірах або організованою 

групою). 

4. Привілейований – це склад злочину з обставинами, що 

значною мірою знижують суспільну небезпеку даного виду злочину 

і відповідно караність за нього. (ст. 116 КК України – умисне 

вбивство, вчинене в стані сильного душевного). 

За особливостями конструкції виділяють злочини з формальним 

складом – це юридичний склад, який не передбачає наслідки як 
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обов'язковий елемент об'єктивної сторонни та є закінченим з моменту 

вчинення зазначених в законі дій; з матеріальним складом - це 

юридичний склад, що передбачає наслідки як обов'язковий елемент 

його об'єктивної сторонни та є закінченим з моменту настання 

суспільно-небезпечних наслідків; з усіченим складом - це такі, в яких 

момент закінчення злочину самим законом переноситься на стадію 

готування або на стадію замаху та є закінченим на більш ранніх 

етапах вчинення злочину. 

Склад злочину характеризується сукупністю об'єктивних і 

суб'єктивних елементів і ознак. Основними складовими частинами 

злочину є об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт та  суб'єктивна сторона. 

Вони взаємопов'язані між собою і перебувають в органічній єдності 

один з одним. Тільки у сукупності перераховані елементи можуть 

утворити юридичний зміст підстави кримінальної відповідальності. 

Кожен злочин завжди посягає на певний об’єкт, спричиняє йому 

шкоду або створює загрозу заподіяння такої шкоди. Будучи одним із 

чотирьох елементів складу злочину, об’єкт злочину дає можливість 

визначити суспільно-політичну сутність злочину, з’ясувати його 

суспільно небезпечні наслідки. 

Об'єкт злочину – це певні суспільні відносини, що охороняються 

законом про кримінальну відповідальність, на які посягає злочин, 

завдаючи або створюючи загрозу завдання їм шкоди. 

До структури об’єкта злочину належать як обов’язкові ознаки – це 

суспільні відносини, так і факультативні – предмет і потерпілий. 

Об'єктивна сторона складу злочину завжди пов'язана із зовнішнім 

виявом суспільно небезпечної і протиправної поведінки особи у 

формі дії або бездіяльності, яка супроводжується певним психічним 

станом такої особи. Це ті ознаки, в яких проявляється зовні процес 

вчинення суспільно небезпечного діяння і які відповідають на 

запитання – як було вчинено злочин; у яких умовах місця, часу, 

обстановки він протікає; за допомогою яких засобів і знарядь 

вчинюється. Тому обов'язковими ознаками об'єктивної сторони 

складу злочину вважаються: суспільно небезпечне діяння, його 

наслідки та причинний зв’язок. . Факультативними ознаками 

об'єктивної є час, місце, спосіб вчинення злочину, використані 

знаряддя та засоби вчинення злочину. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК України визначає, що «суб’єктом 

злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якою 

може наставати кримінальна відповідальність». Отже, суб’єкт 

злочину як елемент складу злочину характеризується трьома 

обов’язковими ознаками – це фізична особа, осудність особи та 

досягнення особою віку, з якого згідно з КК України може наставати 

кримінальна відповідальність. Ці три ознаки є обов'язковими для 

кожного випадку оцінки наявності суб'єкта злочину, тобто вони 

повинні характеризувати кожну особу, яка вчинила злочин. Такі 

характеристики в кримінальному праві дістали назву обов'язкових 

ознак суб'єкта злочину. 

Суб'єктивна сторона злочину являє собою відбиття психічних 

процесів, що проходять у свідомості особи, характеризують її волю й 

детермінують поведінку. На відміну від об'єктивної сторони, яка 

характеризує злочин із зовнішньої (фізичної) сторони, суб'єктивна 

виступає як внутрішня його характеристика. Вона не піддається 

безпосередньому чуттєвому сприйняттю, а пізнається тільки шляхом 

аналізу та оцінки всіх об’єктивних обставин скоєння злочину. Вона 

нерозривно пов’язана з іншими елементами складу злочину, оскільки 

в психіці суб’єкта знаходять відображення всі об’єктивні якості 

злочинного діяння. До обов’язкових ознак суб’єктивної сторони 

належать: вина у формі умислу чи необережності; до 

факультативних: мотив злочину, мета злочину, емоційний стан. Вони 

тісно пов'язані між собою, проте їх зміст і значення у кожному 

випадку вчинення злочину є різними. 

Вина – це психічне ставлення осудної особи до скоєного нею 

суспільно небезпечного діяння, а в злочинах із матеріальним складом 

– і до його наслідків у формі умислу чи необережності (ст. 23 КК 

України).  Під метою злочину слід розуміти уявлення про той 

ідеальний образ бажаного майбутнього результату суспільно 

небезпечного діяння. Її утворення передбачає формування ідеального 

уявлення про той предмет чи явище, якого намагається досягнути 

певна особа. Емоційний стан – це сукупність емоцій і переживань, які 

були в особи під час вчинення нею злочину. 

Таким чином, склад злочину посідає особливе місце у науці  

кримінального права. Це пояснюється як його значущістю для 

вирішення питань про злочинність діяння, правильної кваліфікації, 
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так і тим, що в рамках самого вчення про склад  злочину вивчаються 

і розвиваються всі основні інститути кримінального права. Тільки 

сукупність усіх передбачених законом ознак складу  може бути 

підставою кримінальної відповідальності. Тобто він єдиний і 

достатній показник наявності злочину. Тим самим  склад злочину 

визначає і межі розслідування, оскільки основним завданням  

слідства саме і є встановлення об’єктивних та суб’єктивних ознак 

складу злочину. 

Прийняття 5 квітня 2001 р. нового Кримінального Кодексу 

України як важливий етап проведеної в нашій країні правової 

реформи, ставить перед наукою кримінального права необхідність 

всебічного дослідження проблем навчання про злочин. Вивчення і 

дослідження злочину залишається одним із першочергових завдань. 

Саме від того, як повно та точно будуть вивчені та досліджені всі 

питання, і буде залежати благополуччя нашої держави. Це також 

забезпечить швидке виявлення та притягнення до відповідальності 

осіб, винних у вчиненні злочину та виключить випадки притягнення 

до кримінальної відповідальності невинних. Однією з необхідних 

умов по вдосконаленню наукового вчення про злочин є усунення всіх 

неточностей та протиріч у внутрішньому змісті кримінально-

правових норм. Від вирішення цієї проблеми залежить подальший 

розвиток України в галузі забезпечення правопорядку на своїй 

території та забезпечення дійсної охорони прав та законних інтересів 

громадян, що, як відомо, є одним із головних обов’язків нашої 

держав.  
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ЩОДО ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

УКРАЇНИ 

 

Обо`язковою ознакою суб`єкта злочину є його осудність. Тільки 

осудна особа здатна правильно оцінювати фактичні обставини 

вчинюваного діяння, усвідомлювати його суспільно небезпечний 

характер, керувати своїми діями (бездіяльністю). Тільки осудна особа 

підлягає кримінальній відповідальності й покаранню. Згідно з ч. 1 

ст. 19 КК України осудною визначається особа, яка під час вчинення 

злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати 

ними. 

Різновидом осудності є обмежена осудність. Відповідно до 

закону (ст. 20 КК України) обмежено осудною визначається особа, 

яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, 

не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 

та (або) керувати ними. 

Обмежена осудність визначається тільки на момент вчинення 

злочину і лише у зв`язку з ним. Ставити питання про обмежену 

осудність за межами такого діяння недопустимо. На відміну від 

осудності обмежена осудність характеризується трьома критеріями: 

юридичним, психологічним і медичним. 

Юридичним критерієм обмеженої осудності є факт вчинення 

особою передбаченого КК України суспільно небезпечного діяння 

(злочину), характеристика якого свідчить про психічний розлад 

суб`єкта злочину і значне обмеження здатності усвідомлювати свої 

дії (бездіяльність) і/або керувати ними, за наявності доказів вчинення 

його особою, відносно якої вирішується питання про обмежену 

осудність. 
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Психологічний критерій обмеженої осудності полягає в 

нездатності особи повною мірою усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) та (або) керувати ними. Законом не передбачено 

рівень обмеження здатності усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 

і/або керувати ними. Однак очевидно, що психологічний критерій 

потребує певного уточнення і повинен передбачати суттєве 

обмеження (кількісне) у суб'єкта злочинного діяння здатності 

усвідомлювати свої дії і/або керувати ними. 

Психологічний критерій може характеризуватись двома 

ознаками: по-перше, інтелектуальною - особа не здатна повною 

мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) (не здатна у повному 

обсязі усвідомлювати фактичну сторону та суспільну небезпечність 

своєї поведінки); по-друге, вольовою особа не здатна повною мірою 

керувати своїми діями. При цьому в особи може бути суттєво 

обмежена здатність усвідомлювати свої дії та обмежена або 

збережена здатність керувати ними, і навпаки. А також може бути 

значно обмежена здатність усвідомлювати свої дії і здатність 

керувати ними. 

Зазначені особливості інтелектуальної та вольової ознак 

обумовлюють те, що в законі про кримінальну відповідальність між 

ними стоїть і єднальний («і»), і розділовий («або») сполучники. 

Медичним критерієм є психічний розлад. У законі медичний 

критерій не конкретизований. Наука до медичного критерію 

відносить хронічні або тимчасові хворобливі розлади психічної 

діяльності непсихотичного рівня (так звані межові психічні розлади 

або психічні аномалії), важливою характеристикою яких є кількісне 

обмеження здатності сприймати свідомо свої дії (наприклад, 

психопатія, неврози, фізіологічний афект тощо). 

Категорія обмеженої осудності у кримінальному праві має такі 

основні риси: 1) характеризує стан особи з психічними аномаліями, 

яка скоїла злочин; 2) являється не проміжною категорією між 

осудністю і неосудністю, а складовою частиною осудності; 3) як 

складова частина осудності служить передумовою кримінальної 

відповідальності осіб з психічними аномаліями, які скоїли злочин; 

4) являється обставиною, яка пом’якшує кримінальну 

відповідальність, не має самостійного визначального значення і 

враховується судом при призначенні покарання у сукупності з 
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іншими даними і обставинами, які характеризують злочин і особу 

винного; 5) ніколи і ні при яких умовах не може бути витлумачена як 

обставина, яка обтяжує  відповідальність; 6) може служити 

підставою для визначення режиму утримання засуджених до 

позбавлення волі і призначення примусового лікування, яке 

поєднується з покаранням; 7) може мати кримінально-правове 

значення для визначення розподілу ролей співучасників у злочинах, 

скоєних у співучасті; 8) відноситься тільки до часу скоєння особою 

злочину і самостійно ніяких правових та інших наслідків після 

відбування покарання не тягне; 9) може визнаватись тільки слідчим в 

постанові і судом у вироку на підставі компетентного висновку про 

це експерта-психіатра. 

Обмежена осудність не скасовує кримінальної відповідальності, 

її правова природа полягає у тому, що вона є пом`якшуючою 

обставиною покарання, що передбачена самостійною нормою 

Загальної частини КК України. Визнання особи обмежено осудною 

враховується судом при призначення покарання і може слугувати 

підставою для застосування примусових заходів медичного 

характеру, тобто суд взагалі може відмовитись від призначення 

покарання особі, визнаної обмежено осудною стосовно вчиненого 

нею злочину.  
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ЩОДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО 

УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) 

 

Договір довічного утримання (догляду) має досить важливе 

значення у практичному житті. Здійснення цього правочину 

дозволяє, з одного боку, матеріально забезпечити існування 

відчужувача, а з іншого, – надає кращу можливість набувачу 

отримати у власність нерухоме чи цінне рухоме майно. Аналіз 

судової практики показує, що останнім часом збільшилась кількість 

спорів, пов’язаних з виконанням договору довічного утримання та 

його розірванням. 

Договір довічного утримання (догляду) є альтернативою 

договору купівлі - продажу в тих випадках, коли особа за життя має 

намір, але за певних умов, розпорядитись належним їй на праві 

власності майном. 

Згідно зі ст. 744 ЦК України за договором довічного утримання 

(догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні 

(набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, 

інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, 

взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача 

утриманням та (або) доглядом довічно. 

Згідно зі ст. 744 ЦК України договір довічного утримання 

(догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному 

посвідченню. Договір довічного утримання (догляду), за яким 

передається набувачеві у власність нерухоме майно, підлягає 

державній реєстрації. 

Право власності на майно, передане по договору довічного 

утримання, виходячи з визначення поняття цього договору та, 

враховуючи встановлену законодавством форму, виникає з моменту 
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нотаріального посвідчення договору, а якщо договір підлягає 

державній реєстрації – з моменту такої реєстрації. 

Одним з основних принципів цивільного права є рівноправність 

учасників цивільних правовідносин, але законодавець надав 

відчужувачу значні переваги, передбачивши, що у разі розірвання 

договору довічного утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням 

або неналежним виконанням набувачем обов’язків за договором 

відчужувач набуває права власності на майно, яке було ним передане, 

і має право вимагати його повернення, витрати, зроблені набувачем 

на утримання та (або) догляд відчужувача, не підлягають 

поверненню. Але на практиці саме відчужувач доволі часто 

зловживає своїми правами. 

Аналізуючи законодавство зарубіжних держав, український 

вчений О.М. Великорода називає два типи ставлення до договору 

довічного утримання в них: 

1) країни, в яких законодавство не виокремлює договір довічного 

утримання (ці країни варто розділяти на дві підгрупи, де перша 

включає держави, в цивільних кодексах яких не згадується інститут 

довічного утримання, але передбачається довічна рента у грошовій 

формі, а це – Франція, Іспанія, Австрія, Китай, Філіппіни, а друга 

підгрупа – включає країни, законодавство котрих регламентує ренту 

і у грошовій, і в натуральній формі, а це – Німеччина, Італія, Квебек, 

Вірменія, Азербайджан); 

2) країни, в законодавстві яких договір довічного утримання 

виділяється в самостійний договірний тип (Росія, Білорусь, 

Казахстан, Киргизстан, Молдова, Грузія, Узбекистан, Туркменістан, 

Таджикистан, Швейцарія, Японія, Угорщина, Польща, Латвія, 

Естонія). До цієї групи країн відноситься й Україна . 

Отже, договір довічного утримання (догляду) має велике 

значення у наш час. Але є деякі проблеми виконання договору. В 

основному, переважають два варіанти зловживань відчужувачами 

своїми правами. Часто трапляється так, що відчужувач, через 

особисті конфлікти, відмовляється приймати належне виконання, 

запропоноване набувачем, аргументуючи це його низькою якістю, 

хоча, як правило, достатніх підстав для цього нема.  
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ПРО ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ 

(ДОГЛЯДУ) 

 

Цивільне законодавство України під припиненням зобов'язання 

розуміє припинення існування прав та обов'язків його учасників, які 

становлять зміст зобов'язання. 

При припиненні зобов'язання перестає існувати, і його учасників 

(контрагентів) більше не пов'язують ті права та обов'язки, які раніше 

з нього випливали. Це означає, що кредитор більше не має права 

пред'являти до боржника будь-які вимоги виходячи із даного 

зобов'язання, сторони не можуть переуступити свої права та 

обов'язки у встановленому порядку третім особам і т. д. 

Зобов'язання може бути припинено не тільки тоді, коли його мета 

досягнута, тобто при виконанні зобов'язання, а й тоді, коли ця мета 

не досягнута. Наприклад, у зв'язку з неможливістю виконання. 

Для припинення зобов'язання необхідна наявність певної 

підстави – юридичного факту, з настанням якого закон або договір 

пов'язують припинення зобов'язання. 

Статтею 755 Цивільного кодексу України (далі ЦК) передбачено 

перелік підстав, за яких договір довічного утримання(догляду) 

втрачає свою юридичну силу: 

1) припинення (розірвання) договору за згодою сторін;  

Розірвання договору довічного утримання (догляду) за згодою 

сторін, у тому числі внесення змін до договору, оформлюється 

нотаріусом, який посвідчив договір; 

2) розірвання договору на вимогу однієї iз сторін за рішенням 

суду (ч. 1 ст. 755 ЦК);  

У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у 

зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем 
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обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на 

майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. 

У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та догляд 

відчужувача, не підлягають поверненню [1, с. 311-313]. 

Крім того, у разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю 

його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне 

значення (погіршення майнового стану, тривалою хворобою як його 

самого, так і члена сім’ї тощо), суд може залишити за набувачем 

право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, 

протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором 

(ст. 756 ЦК).  

Припинення договору у цьому випадку оформлюється за заявою 

зацікавленої особи – сторони договору та на підставі рішення суду 

про розірвання договору довічного утримання (догляду). 

3) смерті вiдчужувача (утриманця) – особи, з якою нерозривно 

пов’язане виконання зобов’язання щодо довічного утримання 

(догляду) (ч. 2 ст. 608., ч. 2 ст. 755 ЦК); 

Припинення договору довічного утримання (догляду) у разі 

смерті вiдчужувача (або третьої особи) оформлюється нотаріусом, 

який посвідчив договір довічного утримання (догляду). 

Для цього набувач подає свідоцтво про смерть та примірники (за 

відсутності другого примірника – свій примірник) договору. Нотаріус 

знімає заборону шляхом вчинення відповідного посвідчувального 

напису на всіх примірниках договору. Вносить відомості про зняття 

заборони до Єдиного реєстру заборон (вилучає запис про заборону), 

до Реєстру для за реєстрації заборон та Алфавітної книги заборон. 

4)  у разі ліквідації юридичної особи набувача;  

У разі ліквідації юридичної особи - набувача, за умови 

відсутності у неї правонаступників, нотаріус на підставі витягу з 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та 

письмової заяви відчужувача припиняє дію договору довічного 

утримання (догляду) та повертає відчужувачу первинний 

правовстановлювальний документ. На всіх примірниках договору 

нотаріус робить відповідний напис про припинення дії договору з 

посиланням на статтю 758 ЦК та зняття заборони [2, с.96]. 

5) у разі смерті набувача, у разі відсутності у нього спадкоємців 

або відмови від прийняття майна та виконання зобов’язань (ч. 2 ст. 
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757 ЦК); 

Факт смерті набувача підтверджується свідоцтвом державного 

органу реєстрації актів цивільного стану про смерть (або копією 

актового запису про смерть). 

У разі смерті фізичної особи - набувача за договором довічного 

утримання (догляду) при відсутності у неї спадкоємців або при 

відмові їх від майна, переданого за договором довічного утримання 

(догляду), нотаріус за письмовою заявою вiдчужувача припиняє дію 

цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний 

напис з посиланням на статтю 757 Цивільного кодексу України, 

повертає йому правовстановлювальний документ на майно, та 

вносить вiдповiднi відомості у Єдиний реєстр заборон  про зняття 

заборони, до Реєстру для за реєстрації заборон та Алфавітної книги 

заборон. Разом з листом нотаріуса про припинення дії договору 

довічного утримання (догляду) цей правовстановлювальний 

документ (або його дублікат) подається відповідному 

реєструвальному органу для перереєстрації. 

Необхідно звернути увагу на те, що відмова спадкоємців від 

майна за договором довічного утримання (догляду) не позбавляє їх 

права на спадкування іншого майна, належного  набувачу (стаття 757 

ЦКУ). 

Як діяти відчужувачу і нотаріусу, якщо спадкоємці не 

з’являються до нотаріуса з різних причин (відсутні взагалі, не мають 

бажання, можливості тощо). На практиці ця ситуація досить складна 

і її вирішення потребує повної впевненості нотаріуса у відсутності 

спадкоємців у набувача. Враховуючи те, що спадщина приймається 

не тільки шляхом подачі заяви про прийняття спадщини до шести 

місяців з дня смерті спадкодавця, а й деякими категоріями 

спадкоємців, можна сказати, - автоматично, враховуючи те, що 

законодавством передбачено п’ять черг спадкоємців, та те, що 

рішенням суду може бути наданий додатковий строк для прийняття 

спадщини особам, які його пропустили, нотаріус не може 

стовідсотково знати про відсутність спадкоємців у набувача. 

Очевидно, якщо у нотаріуса є, навіть, щонайменший сумнів у 

відсутності спадкоємців, питання припинення договору довічного 

утримання (догляду), зняття заборони з майна, доцільно вирішувати 

в судовому порядку. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН 

 

Ще право Давнього Риму містило поняття позашлюбного 

співжиття – так званого конкубінату. Він відрізнявся від шлюбу тим, 

що чоловік не мав наміру жити у законному шлюбі (affection 

maritales), а жінка не слідувала соціальному стану чоловіка (dignitas 

uxoris). Конкубінат дозволявся законом, однак, особи що перебували 

у такому зв’язку не мали майнових прав подружжя, хоча діти, 

народжені у ньому, мали обмежене спадкове право по відношенню 

до батька. У Середньовіччі конкубінат та церковний шлюб існували 

як рівнозначні союзи.  

Традиційно під поняттям «цивільний шлюб» розуміли сімейні 

відносини, не освячені таїнством вінчання, але зареєстровані в 

органах РАЦС. Сімейні союзи, в яких чоловіка та дружину 

поєднували виключно кохання й усний договір, називали 

«співжиттям», а дітей, народжених у такому союзі, - страшним 

словом «незаконнонароджений». 

Однак, хотілось би зупинитись, насамперед, на юридичних 

проблемах так званих «фактичних шлюбних відносин», які існують і 

існували завжди. 

Відсутність чіткої системи правового регулювання відносин 

«фактичного шлюбу» виключає єдиний підхід судових органів до 

вирішення пов’язаних з ним спорів. Так, норма задекларована у статті 

74 Сімейного кодексу України хоч і не повною мірою, але все ж таки 

намагається прирівняти «фактичний шлюб» до зареєстрованого. 

Втім, необхідно зазначити, що, погоджуючись на «фактичний 

шлюб», громадяни тим самим допускають певну невизначеність 

подальших відносин у юридичному розумінні (починаючи з 
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народження дітей, закінчуючи поділом майна), оскільки їх зміст 

становлять взаємні права та обов’язки. Останні ж перебувають під 

захистом закону лише в зареєстрованому шлюбі, причому такого 

захисту вони не позбавляються навіть тоді, коли дружина й чоловік з 

поважних причин (навчання, робота, лікування, необхідність догляду 

за батьками, дітьми тощо) не проживають спільно. 

Проте, подружжя має право на поділ майна, придбаного ними за 

час шлюбу, яке буде підтверджуватися свідоцтвом про шлюб, а 

встановлення, з якого моменту почалися «фактичні шлюбні 

відносини» для поділу спільно нажитого майна буде досить 

проблематичним питанням, оскільки для підтвердження факту 

спільного проживання і ведення спільного господарства особам, що 

перебувають в незареєстрованому шлюбі, потрібно буде звернутися 

до суду і надавати докази такого проживання та господарювання, при 

цьому, слід мати на увазі, що у судовому порядку вирішується певний 

спір між сторонами з питання, що виникло в період фактичних 

шлюбних відносин (наприклад, спільне придбання та користування 

житловою площею, майном тощо). 

Сімейний кодекс України визначає, що для укладення одним із 

такого подружжя договорів, які потребують нотаріального 

посвідчення і (або) державної реєстрації (а це – нерухомість, 

транспортні засоби тощо), а також договорів стосовно іншого майна, 

згода на яке другого з подружжя має бути подана письмово й має 

бути нотаріально засвідчена. При цьому законодавство України не 

передбачає отримання на це згоди другої особи з фактичного 

подружжя. Тобто, норми про розпорядження спільною сумісною 

власністю такого фактичного подружжя будуть спрацьовувати лише 

тоді, якщо права на придбане майно були оформлені на обох осіб, 

тоді як для зареєстрованого подружжя немає різниці, на кого з них 

буде оформлено право на майно. 

У випадку, коли учаснику «фактичних шлюбних відносин» 

потрібно переконати суд у тому, що придбане майно є спільним, 

необхідно довести не тільки факт перебування у «фактичних 

шлюбних відносинах», а й факт придбання даного конкретного майна 

за кошти або внаслідок трудової (іншої законної) участі обох – 

чоловіка й дружини, які перебувають у фактичних шлюбних 

відносинах. 
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Досить поширеною також є така непроста ситуація, коли майно, 

придбане «фактичним подружжям» за спільні кошти, оформлюється 

на когось одного з них. Так, майно, оформлене на одного з учасників 

таких відносин, є виключно його майном. Друга сторона у справі на 

таке майно права не має, доки не доведе, що воно є спільним, тобто 

придбаним на спільні кошти. 

Враховуючи зазначене, варто сказати, що на сьогодні, 

договірний спосіб упорядкування відносин між «фактичним 

подружжям» є, мабуть, єдиним способом захисту прав та інтересів 

його учасників, хоча на практиці він не застосовується. 

Зокрема, в договорі може бути визначене право одного з 

учасників «фактичних шлюбних відносин» користуватися речами 

другого; визначатися рівна участь фактичного чоловіка або дружини 

у витратах на оренду чи придбання у власність житлового 

приміщення для їх спільного проживання; зазначатися обов’язок 

учасника фактичного подружжя, який розірвав «фактичні шлюбні 

відносини», виселитися з такого приміщення та обов’язок іншого 

звільнити першого від витрат з оплати житла. В договорі можна 

передбачити спільну часткову власність на придбання під час 

спільного проживання предметів домашнього вжитку та порядок їх 

поділу в разі припинення «фактичного шлюбу». Більш того, 

показником фактичних шлюбних відносин не є спільне проживання, 

а є лише спільне ведення господарства, спільна участь у вихованні 

дітей, народжених внаслідок таких позашлюбних відносин. 

Деякі труднощі з’являються при визначенні походження дитини, 

батьки якої не перебувають між собою в зареєстрованому шлюбі. 

Так, у випадку «фактичного шлюбу», походження дитини від матері 

визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про 

народження нею дитини, а походження дитини від батька може 

визначається: за заявою матері та батька дитини, за заявою чоловіка, 

який вважає себе батьком дитини, або за рішенням суду. 

Що стосується особистих немайнових прав, то відмінностей між 

зареєстрованим і незареєстрованим шлюбом небагато. І в першому, і 

в другому випадку чоловіку й жінці гарантовані рівні права та 

можливості. 

Зокрема, вони вільні у виборі занять, професії, місця 

проживання, мають право на свободу думки, совісті та релігії, мають 
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право розподілити між собою сімейні обов’язки та разом вирішувати 

питання життя сім’ї (наприклад, утримання, виховання 

неповнолітніх дітей). Учасники сімейних відносин зобов’язані 

турбуватися про здоров’я, розвиток і матеріальне забезпечення своїх 

дітей. Обидві сторони відповідальні одна перед одною та перед 

іншими членами сім’ї за свою поведінку. 

А ось виникнення аліментних прав (обов’язків) на утримання 

дитини не залежить від того, в якому (фактичному чи юридичному) 

шлюбі перебувають особи.  

Насамкінець зазначимо, що на сьогодні Україна зазнає 

трансформацію традиційного сприйняття шлюбу. Сучасна молодь 

все більше будує свої сімейні відносини саме на основі спільного 

проживання без державної реєстрації шлюбу. Тому, сьогодні вкрай 

важливим є напрацювання чітко визначеного правового поля, 

правове врегулювання  такого виду правовідносин.  
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ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

 

Конституція України у статті 51 покладає на державу обов'язок 

охороняти дитинство. Одним із проявів такої охорони є піклування 

про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Закон України від 13 січня 2005 р. «Про забезпечення 

організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» визначив цілу низку 

заходів, які мали би зупинити зростання кількості бездомних дітей, 

забезпечення їх можливістю проживання у сім'ї.Прийомна сім'я – це 

одна із форм влаштування дітей, в якій прийомні батьки беруть на 

виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти живуть у такій 

сім'ї до досягнення повноліття або до 23 років, якщо вони навчаються 

у ВУЗі.Дитячий будинок сімейного типу формується і діє за таким же 

принципом з різницею, що дітей може бути розміщено від 5 до 10. 

Діти, які виховуються у прийомній сім'ї або в будинку сімейного типу 

не втрачають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, за ним зберігаються всі пільги, 

передбачені законодавством України. Прийомні батьки допомагають 

підтримувати контакт дитини з її біологічними родичами (якщо таке 

спілкування безпечно для дитини), а в разі відновлення батьків у 

батьківських правах, дитина буде повернута в біологічну сім'ю. 

Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу є тимчасовою 

формою влаштування дитини, оскільки розглядаються варіанти 

повернення його в біологічну сім'ю або усиновлення іншими людьми 

(при встановленні контакту). Нормативно-правове забезпечення 

щодо влаштування дітей, які залишилися без батьківського 
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піклування, складає низка міжнародно-правових актів, зокрема: 

Женевська декларація прав дитини 1924 р., Декларація прав дитини, 

прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1959 р., Конвенція про 

права дитини 1989 р. та ін. Відповідні норми закріплюються в 

національному законодавстві України – Конституції України, ЦК та 

СК України, спеціальних законах «Про охорону дитинства», «Про 

попередження насильства в сім'ї», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні 

послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» та 

інших законодавчих актах. Діти, позбавлені батьківського 

піклування, – це діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку 

з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без 

позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно 

відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, 

відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх 

під вартою на час слідства, розшуком їх ОВС, пов'язаним з 

ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей .про їх 

місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 

виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки 

яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні 

діти. Виявленням та влаштуванням дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, займаються органи опіки та піклування в 

порядку, затвердженому Постановою КМУ від 24 вересня 2008 р. № 

866 «Питання діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини». 

Особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без 

батьківського піклування, зобов'язані негайно повідомити про це до 

служби у справах дітей за місцем виявлення дитини.  

Протягом двох місяців після виявлення дитини, яка залишилась 

без батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем 

виявлення дитини разом з адміністрацією закладу, до якого 

тимчасово її влаштовано, орган внутрішніх справ, охорони здоров'я 

вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, 

відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, 

місця їх проживання (перебування) та організовує роботу з 

повернення дитини на виховання в сім'ю чи заклад для дітей-сиріт і 
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дітей, позбавлених батьківського піклування, який вона самовільно 

залишила, або забезпечує підготовку документів для надання їй 

статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування.На кожну дитину-сироту та дитину, позбавлену 

батьківського піклування, формується особова справа, яка 

зберігається в службі у справах дітей протягом п'яти років після 

досягнення дитиною повноліття. Після закінчення цього строку 

особова справа передається до архіву. Дитина вважається такою, що 

знята з первинного обліку, з дати прийняття відповідного рішення. 

Інформація про зняття дитини з первинного обліку вноситься до 

книги первинного обліку дітей, які залишились без батьківського 

піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і єдиного банку даних.  
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКО- ТА ВІДЕОЗАПИСУ ПІД 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТ У 

 

У чинному КПК України застосування технічних засобів 

фіксації, у тому числі і звуко-, відеозапису передбачено у главі 5 

«Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення» 

(ст.ст. 103-107). Відповідно ст. 103 КПК України процесуальні дії під 

час кримінального провадження можуть фіксуватися: 1) у 

протоколах; 2) на носії інформації, на якому за допомогою технічних 

засобів зафіксовані процесуальні дії; 3) у журналі судового засідання. 

Носіями інформації, на яких за допомогою технічних засобів 

зафіксовані процесуальні дії, є матеріали фотозйомки, звукозапису, 

відеозапису та інші носії, які містять відомості про обставини, 

установлені під час проведення таких дій. 

Інформація зафіксована під час проведення процесуальної дії за 

допомогою технічних засобів фіксації повинна бути долучена до 

протоколу процесуальної дії як додатки. Ними можуть бути 

стенограми, аудіо-, відеозаписи процесуальної дії, що пояснюють і 

збагачують зміст протоколу (п. 3 ч. 2 ст. 105 КПК України). 

Допит – це передбачена кримінальним процесуальним законом 

слідча (розшукова) дія, яка полягає в отриманні від свідка, 

потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта показань в 

усній або письмовій формі про обставини, що мають значення для 

кримінального провадження, хід і результати якої фіксуються у 

протоколі. 

Мета допиту – оперативне отримання доказів або перевірка вже 
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отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Складання протоколу допиту є обов’язковою вимогою фіксації 

його ходу та результатів, а складений протокол як документ є 

джерелом доказів. На додаток до складання письмового протоколу 

для фіксації допиту може бути застосовано аудіо- або відеозапис чи 

обидва зазначені засоби технічної фіксації разом, про що 

зазначається в протоколі з вказівкою на те, які саме технічні засоби 

фіксації інформації і ким застосовані (ч. 5 ст. 224 КПК України).  

Наявні в розпорядженні органів досудового розслідування 

технічні засоби виявлення й фіксації інформації можуть 

застосовувати як процесуальні особи (слідчий, прокурор або 

співробітники оперативних підрозділів за їх дорученням) самостійно, 

так і запрошені ними спеціалісти. Це відповідає основним формам 

використання спеціальних знань в кримінальному провадженні, яким 

є: процесуальні форми (використання допомоги спеціалістів під час 

проведення слідчих (розшукових) дій, призначення експертиз, самим 

слідчим, прокурором, суддею наявних у них спеціальних техніко-

криміналістичних знань); непроцесуальні форми (консультативна 

діяльність фахівців, виконання різноманітних доручень слідчого чи 

прокурора технічного характеру). 

Обов’язковим є фіксування технічними засобами за клопотанням 

учасників процесуальної дії під час досудового провадження, а також 

фіксація речових доказів (із застосуванням фотографування або 

відеозапису), що не містять слідів кримінального правопорушення, у 

вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через 

громіздкість, або з інших причин неможливо без зайвих труднощів, 

або витрати на їх зберігання співмірні з їх вартістю, а також речові 

докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому 

псуванню (ч. 6 ст. 100 КПК України). 

Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної 

дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у 

процесуальній дії. У матеріалах кримінального провадження 

зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації 

зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються 

окремо. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального 

провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою 

недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її 
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вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не 

заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення 

чинними. 

Після закінчення проведення допиту, слідчий має ознайомити 

учасників з її результатами. Про хід виконання цих заходів слідчий, 

прокурор повинні зробити записи у протоколі допиту. 

Застосування відеозапису повинно забезпечити найбільш точну і 

повну фіксацію фактів, що мають доказове значення, тому його 

доцільно здійснювати при провадженні кожної слідчої (розшукової) 

дії за попередньо розробленим гнучким сценарієм. Відеозапис не 

підміняє фотозйомку, а доповнює її, дає можливість фіксувати 

об’єкти не лише в статиці, а й у динаміці. Практиці проведення 

слідчих (розшукових) дій відомі непоодинокі випадки, коли на 

відеоносієві наочно видно емоційний стан, у якому допитуваний дає 

показання, емоційні особливості мови, її індивідуальні ознаки, міміка 

та жестикуляція, а з протоколу цього не видно, на фотознімку 

відображено знаряддя злочину, а у протоколі про нього не згадується. 

Отже, за обсягом така інформація, яка оформляється у вигляді 

додатків до відповідного протоколу перебільшує інформацію, що 

міститься безпосередньо у самому протоколі слідчої (розшукової) дії. 

Застосування звуко- та відеозапису при проведенні 

процесуальних дій дозволяє досягти високої точності і повноти 

фіксації показань, рухів і дій учасників, включаючи міміку і 

жестикуляцію з передачею не тільки змісту показань, але й 

інтонаційних особливостей, емоційного забарвлення, полегшує 

дослідження доказів і їх оцінку, створює у учасників «ефект 

присутності» при провадженні слідчої (розшукової) дії.  
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ВИКОНАННЯ НАКАЗУ ЧИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО 

ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 

 

Посередником між завданням та очікуваним результатом 

управління виступає управлінська функція, підґрунтям якої є владні 

відносини. У таких випадках особи, що реалізують своє право на 

пред’явлення розпорядчих вимог, та особи, які безпосередньо їх 

виконують, знаходяться на різних управлінських рівнях: між ними 

існують відносини «влади або підлеглості», основою яких виступає 

наказ. 

Виконання наказу інколи поєднується із колізією інтересів особи, 

що його виконує, з одного боку, і сторони, якій заподіяно шкоду 

внаслідок виконання такого наказу, з іншого. Це обумовлює 

необхідність визначення пріоритетів таких інтересів, що одночасно 

претендують на задоволення, їх ієрархію з точки зору зацікавленості 

в них суспільства. Вирішення цих завдань неможливе без науково-

обґрунтованого розуміння категорії «наказ», поглибленого 

дослідження юридичної природи його виконання, умов 

правомірності заподіяння шкоди у зв’язку з виконанням наказу, а 

також без врегулювання на підставі отриманих результатів прав та 

обов’язків вказаних зацікавлених сторін. Дослідженню зазначених 

вище проблем і присвяченаця робота. 

Ці проблеми займали чільне місце в дослідженнях 

М.Д. Дурманова, В.В. Леоненка, А.В. Наумова, А.А. Піонтковського, 

І.І. Слуцького,  А.А. Тер-Акопова, А.Н. Трайніна, 

Ю.М. Ткачевського, В.М. Чхиквадзе, М.І. Якубовича та інших 

відомих вчених. Місце виконання наказу серед обставин, що 

виключають злочинність діяння, було предметом поглибленого 
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наукового аналізу в працях П.П. Андрушка, Ю.В. Бауліна, 

П.П. Михайленка та В.І. Михайлова. 

Аналізуючи істотні ознаки наказу, під ним слід розуміти вимогу 

розпорядчого характеру органу управління, атак само особи, якій 

надано владні повноваження, провчинення або невчинення певних 

дій іншою особою чивизначеним колом осіб, на яких покладено 

обов’язок виконувати цю вимогу [5, с. 15]. 

Правомірним є в будь-якому випадку законний наказ, який 

відповідає наступним умовам: законність вимог, що він містить; 

дозволені способи та засоби його виконання (ознаки законності 

наказу за змістом); наявність повноважень у особи чи органу, які 

віддають наказ, до таких дій; віддання наказу в межах їх компетенції; 

дотримання встановленої форми та порядку віддання наказу (ознаки 

законності наказу за формою) [3, с. 12-14]. 

Особливістю злочинного наказу є те, що завжди завдяки його 

виконанню вчиняються чи мають бути вчинені передбачені 

кримінальним законом суспільно-небезпечні діяння. Віддання такого 

наказу, за наявності необхідних підстав, містить ознаки злочину. 

Сьогодні сучасна наука кримінального права висуває такі умови 

законності наказу. Він повинен бути: 

– виданим компетентним органом чи посадовою особою в межах 

компетенції цієї посадової особи чи органу; 

– відданим із дотриманням необхідної форми та порядку його 

видання; 

– ґрунтуватися на законі чи іншому нормативному акті; 

– передбачати скоєння протиправних дій виконавцем [5, с. 15-

16]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КК дія або бездіяльність особи, що 

заподіяла шкоду право охоронюваним інтересам, визнається право-

мірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу 

або розпорядження. Особа, яка одержала законний наказ, зобов’язана 

його виконати. За своєю юридичною природою виконання законного 

наказу – це виконання особою свого юридичного обов’язку. Відмова 

від виконання такого наказу, його невиконання або неналежне 

виконання є правопорушенням, у тому числі – злочином (наприклад, 

для військовослужбовця передбачена кримінальна відповідальність 

за непокору (ст. 402 КК) та невиконання наказу (ст. 403 КК). 
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Заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам під час 

виконання наказу можливе лише за наявності відповідної підстави. 

Такою підставою відповідно до ч. 1 ст. 41 і є законний наказ. Цей 

наказ необхідна і достатня підстава відповідної дії або бездіяльності, 

якщо у особи існувала реальна можливість його виконання. 

Перший елемент підстави, що аналізується – це наявність 

законного наказу або розпорядження. Відомо, що терміни “наказ” і 

«розпорядження» фактично є синонімами. Крім того, вже визнано, 

що термін “наказ” є родовим щодо інших актів управління 

(розпорядження, вказівка тощо). Щодо обставини, що виключає 

злочинність діяння, наказ – це акт управління, виданий 

уповноваженою службовою особою, який приписує певній особі 

(групі осіб) вчинити дію або бездіяльність, пов'язану із заподіянням 

шкоди об'єктам кримінально-правової охорони.  

За своїм змістом наказ повинен відповідати повноваженням 

особи, яка видала його. Крім того, він повинен приписувати вчинення 

діянь, що за зовнішніми (об'єктивними) своїми ознаками збігаються 

з фактичними ознаками якогось злочину. Інший наказ не є предметом 

КК. Крім того, наказ не повинен суперечити чинному законодавству 

і не може бути пов’язаний з порушенням конституційних прав та 

свобод людини і громадянина (ч. 2 ст. 41 КК). Чинне законодавство 

– це не тільки закони, а й підзаконні акти. Наказ, що не відповідає 

закону або цим актам, визнається незаконним. Виконання такого 

наказу, пов’язане з заподіянням шкоди об’єктам кримінально-

правової охорони, не виключає кримінальної відповідальності за 

заподіяну шкоду. 

Другий елемент, що характеризує підставу виконання законного 

наказу – це наявність у особи, зобов'язаної виконати такий наказ, 

реальної можливості для цього. Якщо така можливість була відсутня, 

наприклад, через хворобу виконавця, відсутність відповідної 

кваліфікації, досвіду тощо, то особа не підлягає відповідальності за 

невиконання обов'язкового для нього наказу [6, с. 17-18]. 

У частині 3 ст. 41 КК зазначено, що не підлягає кримінальній 

відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний 

наказ або розпорядження. Це положення цілком відповідає ст. 60 

Конституції України, в якій передбачено, що ніхто не зобов’язаний 

виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і 
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виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає 

юридична відповідальність. 

Особа, яка виконала злочинний наказ, підлягає кримінальній 

відповідальності, як і особа, що віддала такий наказ. Так, службова 

особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за 

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за 

підбурювання (організацію) вчинення злочину, передбаченого в 

наказі. Відповідальність особи, яка виконала такий наказ, залежить 

від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу [4, с. 94 

- 98]. 

Очевидно, що в цьому випадку особа повинна оцінити 

одержаний нею наказ, виходячи з його злочинності або не 

злочинності. Якщо для особи очевидно, що наказ є злочинним, і вона, 

проте, виконала такий наказ, то така особа підлягає кримінальній 

відповідальності за вчинення злочину на загальних підставах як 

виконавець злочину. Це положення сформульоване в ч. 4 ст. 41 КК 

“Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за 

діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, 

підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах”. При 

цьому суд може визнати вчинення злочину на виконання такого 

наказу обставиною, яка пом’якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК) [6, 

с. 19]. 

Особа, яка одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати 

його злочинного характеру. Проте якщо за обставинами справи вона 

повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як 

необережний злочин, якщо, звичайно, таке діяння передбачене в КК 

як злочинне. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювані 

злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, 

вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, 

відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ 

чи розпорядження (ч. 5 ст. 41). У цьому випадку особа, яка виконала 

наказ, є своєрідним знаряддям в руках того, хто віддав злочинний 

наказ (так зване опосередковане заподіяння). Останній підлягає 

відповідальності як виконавець того умисного злочину, вчинення 

якого передбачалося в наказі і який він вчинив «руками» невинного 

«виконавця» (ч. 2 ст. 27 КК). 
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Отже, виконання законного наказу як обставина, що виключає 

злочинність діяння – це правомірне заподіяння шкоди право 

охоронюваним інтересам особи, суспільства або держави особою, 

зобов’язаною виконати цей наказ. 

Дане питання підлягає постінойму вивченню оскільки в сучасній 

державі людина не повинна бути знаряддям в чужих руках, йому 

повинна бути надана можливість усвідомити відданий наказ 

(розпорядження), навіть, якщо він знаходиться на службі в 

спеціальних органах держави, де виконання наказу грає головну 

роль. І не важливо генерал це або солдат, або директор і службовець, 

будь-яка людина повинна усвідомлювати і продумувати здійснювані 

нею дії при нанесенні збитку ризикованими діями (бездіяльністю) 

або віддачею і виконанням наказу. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЇЇ 

ЛІКВІДАЦІЇ 

 

У Законі України «Про запобігання та протидію корупції» 

зазначено, що корупція – це використання особою наданих їй 

службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 

особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень та пов'язаних із цим можливостей [1]. 

У цьому контексті актуальними для досвіду України є праці 

сучасних українських науковців І.І. Зозулі, А.І. Комарової, 

В.А. Кулікова, О.Я. Прохоренка та ін., у яких тією чи іншою мірою 

розглядаються питання протидії корупційним проявам у системі 

державного управління на досвіді інших країн. 

Корупція, як форма соціальної взаємодії, являє собою складне і 

багатофункціональне явище. Вона має власну природу, володіє 

динамікою, структурою і масштабом. Корупція – це соціальний 

феномен, що йде корінням далеко в людську історію. Історія корупції 

в Україні не поступається по старовині історії українського народу. 

Багато згадок про розквіт корупції в історії України припадає на роки, 

коли більшість території України була підконтрольна Російській 

Імперії, а саме за роки царювання Петра Великого, хоча сам цар 

жорстоко боровся з нею, а термін «корупція» в ті далекі роки не 

згадувався. Відомо, що Петро Великий жорстоко побив свого друга і 

сподвижника Олександра Меншикова за те, що він зі своїх 
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корисливих мотивів дозволив для російської армії поставки 

обмундирування, яке «тріщало по швах» [2, с. 243]. 

За роки Радянської влади приймалося багато постанов, зміст яких 

зводився до посилення боротьби з хабарництвом і розкраданням 

народного добра, але боротьба Радянської влади з корупцією 

закінчилася разом із самою владою. Так чому Радянська влада, що 

має такі органи контролю, як комітети партійного контролю при ЦК 

КПРС, не добилася великих успіхів? Можливо тому, що вона не 

визнавала терміна «корупція», а в період перебудови 

використовувалися терміни «зловживання службовим становищем», 

«хабарництво», «потурання» [3, c. 157]. 

Тобто, якщо Радянська влада заперечувала поняття «корупція», 

то і саме явище, і будь-яка боротьба з корупцією заздалегідь 

зводилася до невдачі. Вважалося, що Жовтнева революція 

ліквідувала корінні причини хабарництва, а радянський 

адміністративно-управлінський апарат - це апарат нового типу і 

корупції як такої в ньому бути не може. Насправді в ті роки вчинялися 

такі характерні для корупції злочини, як призначення на 

відповідальні посади «по блату», зміни і коректування для зниження 

планових завдань, приховування всіляких махінацій, відпуск зі 

складів дефіцитної продукції. Якщо в роки царської Росії велася 

боротьба проти корупції, то в Радянські часи була відсутня 

нормальна правова система і відповідні культурні традиції. Розпад 

СРСР і перехід до, так званої, ринкової економіки при відсутності 

необхідної правової бази та правової культури привели до сплеску 

корупції в нашій країні. 

Разом з тим слід зазначити, що приватизація державної власності 

початку 90-х років була найсерйознішим джерелом корупції при 

слабкому контролі за ходом приватизації. Крім цього, наше 

суспільство ще не відійшло від спадщини Радянської влади, 

державний апарат, як і раніше закритий і непідконтрольний, що 

сприяє розвитку корупції. Живильним середовищем корупції є злиття 

влади з економікою, проникнення чиновництва в економічні сфери з 

метою особистого збагачення. До сих пір органи місцевої влади 

втручаються у справи підприємств, розташованих в їх регіоні, і 

створюють «економічні» умови, за якими регіональні підприємства 

змушені працювати. Звідси безліч всіляких місцевих податків, зборів 
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і т.п. Наприклад, в деяких місцевих адміністраціях досі існує система 

тиску на комерційні підприємства з метою отримання коштів, які 

потім повинні витрачатися на розвиток, благоустрій та інші потреби 

району, на території якого працює вищевказане підприємство. Така 

ситуація неминуче породжує корупцію, так як з одного підприємства 

можна отримати хабар, а з іншого підприємства отримати кошти для 

розвитку. 

Іншою причиною для однієї з форм корупції є низький рівень 

достатку населення, нездатність держави забезпечити державним і 

муніципальним службовцям гідну платню. Це підштовхує населення 

і чиновників до масової низової корупції, що підкріплюється старими 

радянськими традиціями блату як однієї з форм низової корупції. 

В Україні причиною корупції є і політична нестабільність. Адже 

чиновники різного рівня не відчувають впевненості в завтрашньому 

дні. Невідомо, яка влада прийде завтра. Тому вони легше піддаються 

спокусі корупції, щоб «набити кишені» на «чорний день». В умовах 

економічної кризи будь-яка держава завжди посилює податковий 

тягар. Природно, підприємці намагаються піти в тіньову економіку. 

Розширення зони тіньової економіки розширює сферу корупції. 

Однією з головних причин корупції є недосконалість 

законодавства і просто відсутність необхідних законів. Можна 

навести такий приклад: стаття 12 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» визначає запитувачами інформації фізичних, 

юридичних осіб, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, 

крім суб’єктів владних повноважень. Стаття 14 Закону України «Про 

об’єднання громадян» передбачає можливість легалізації об’єднань 

громадян шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. 

Організації, які легалізовані таким чином, є організаціями без статусу 

юридичної особи. Закон «Про доступ до публічної інформації» 

передбачає право таких організацій подавати запити на інформацію 

та отримувати відповіді. Проте у разі порушення їх права на доступ 

до публічної інформації виникають труднощі – не усі суди визнають 

такі громадські організації без статусу юридичної особи стороною 

адміністративного процесу. На жаль, недосконалість українського 

законодавства у цьому випадку яскраво себе проявляє. Стаття 50 

Кодексу адміністративного судочинства визначає, що позивачем в 

адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи 
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особи без громадянства, підприємства, установи, організації 

юридичні особи), суб'єкти владних повноважень. Це стає підставою 

для залишення позовних заяв від громадських організацій, які 

легалізовані шляхом повідомлення, без розгляду у разі оскарження 

ними дій, рішень чи бездіяльності органів публічної влади. Хоча є і 

інші приклади – коли такі справи вирішуються успішно, та це не стає 

перешкодою для оскарження незаконних дій чи бездіяльності органів 

публічної влади. Для прикладу, одній і ті й же організації – 

Генічеському Регіональному Правозахисному Центру – в одному 

випадку суд задовольнив позов про визнання протиправною 

бездіяльність голови Стрілківської сільської ради, в іншому – позов 

залишено без розгляду. 

В Україні, крім вищевказаних причин корупції, можна виділити 

ще такі: слабкість судової системи, що проявляється в тому, що 

бюджет і виконавча влада погано забезпечують утримання суддів і 

діяльність судів; погане виконання судових рішень; тривалі терміни 

розгляду справ в арбітражних судах;невідповідність правової 

свідомості населення сучасним вимогам. Захист прав і інтересів 

громадян, у тому числі приватних власників, ще не стала головним 

завданням правоохоронних органів, які за звичкою намагаються 

захистити «інтереси держави» і «загальнонародну власність», а часто 

захищають тільки тих, у кого багато приватної власності. 

Проаналізувавши причини корупції в Україні, можна визначити 

наслідки корупції для розвитку суспільства, а також виділити 

наступні галузі державної діяльності, найбільш вразливі для 

корупції: громадські поставки; розподіл землі; дохідні збори; 

призначення на державні та муніципальні посади. До прийомів 

корупційних зв'язків відносяться: кланові об'єднання; сімейні 

учасники та родичі; внески в політичні кампанії, включення сум 

хабарів в ціни державних контрактів; шахрайство всіх типів. 

Чиновники беруть відсотки від сум державних контрактів, які їм 

часто платять, переказуючи гроші на рахунки в іноземних банках або 

надаючи інші послуги; скорочують державне управління деяких 

секторів економіки, щоб через посередницькі компанії надавати там 

свої послуги в якості консультантів. Чиновники, які володіють 

правом видачі ліцензій, можуть вимагати хабарі для прискорення 

процесу їх оформлення. 
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В Україні корупція в органах державної влади веде до 

економічної неефективності та невиправданих витрат на розподіл 

фондів, продукції і в сфері споживання. Прибуток, отриманий через 

корупційні зв'язки, в основному не передається в інвестиційний 

сектор, а використовується в секторі споживання або переводиться в 

іноземні банки, що тягне за собою витік капіталу з економіки країни. 

Крім цього, корупція провокує несправедливий розподіл, 

дозволяючи певній частині людей, які мають можливість 

підкуповувати чиновників, бути одержувачами державних 

контрактів. І оскільки витрати на хабар включаються до ціни 

виробленого товару або послуги в цілому, вимоги до продукції 

зменшуються. У підсумку знижується споживання товарів і послуг. 

У сучасному суспільстві проводиться безліч різних досліджень, 

моніторингів, ранжувань країн за рівнем корумпованості. Серед 

великої кількості досліджень по корупції найбільш авторитетними 

для складання загального уявлення про стан в світі і виявлення 

корупційних чинників є дослідження міжнародної організації 

Transparency International. 

Transparency International – це некомерційна незалежна 

організація з вивчення та боротьби з корупцією, як в міжнародному 

масштабі, так і в масштабі окремих країн, одна з цілей якої - 

домогтися більшої прозорості та підзвітності влади. 

Відділення Transparency International створені в багатьох країнах 

світу, всіх їх об'єднує єдина антикорупційна ідеологія, спрямована на 

встановлення єдиного базового режиму прозорості, в першу чергу у 

фінансовій сфері. Це найбільша організація, яка досить тривалий час 

досліджує прояви корупції в різних сферах життєдіяльності та вказує 

можливі шляхи вирішення виявлених проблем. 

Transparency International і Gallup International оприлюднюють 

результати своїх досліджень із року в рік. Згідно з результатами, 

більше третини українських громадян давали хабар (всього 35 %) [4]. 

На перше місце за рівнем корумпованості вийшли суди. 66 % 

респондентів вважають судову систему найбільш корумпованою 

сферою. Друге місце займають правоохоронні органи – 64 %. Третє – 

сфера державної служби (56 %) та охорони здоров'я (54 %). Далі 

йдуть парламент (53 %), політичні партії (45 %) і освітня система (43 

%) [4]. 
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Більшість опитаних українців, а це – 74 %, вважають, що 

державний сектор корумпований. Іншими словами, українці добре 

усвідомлюють: держава їх не захистить, якщо вони самі не 

«простимулюють» таку «допомогу» фінансово або не скористаються 

«телефонним» правом. 

З року в рік влада активно вживає заходів по боротьбі з 

корупцією, приймаються відповідні закони. Існують програми, але 43 

% опитаних Transparency International і Gallup International проте 

вважають, що за два роки рівень корупції навпаки тільки виріс [4]. 

Від корупції страждають не тільки прості українці. Держава несе 

іміджеві та фінансові збитки. Великі інвестори покидають Україну. 

Їх не влаштовують несприятливі умови для ведення бізнесу - 

корупція, слабка судова система та адміністративні бар'єри. 

Про випадки вимагання хабара повідомили 35 % опитаних, при 

цьому 53 % з них заявили, що відмовилися платити. Рейтинг причин 

дачі хабарів виглядає наступним чином: неможливість отримати 

послугу іншим шляхом (33 %), на знак подяки (33 %), для 

прискорення процесу (28 %), для здешевлення послуги (6 %). Не 

повідомляють про корупційні випадки – 74 %, бояться наслідків – 24 

%, вважають, що це нічого не змінить, – 63% [5]. 

При цьому 36 % українців готові вийти на вулицю для боротьби 

з корупцією [5]. 

Корупція в Україні проблема не тільки внутрішня. На неї сильно 

впливають і зовнішні чинники. Корпорації з різних країн приносять 

в Україну корумповану корпоративну культуру, а найбільше цим 

грішать росіяни і китайці. 

Про це йдеться в новому дослідженні Transparency International 

«Прозорість в корпоративній звітності: оцінка міжнародних компаній 

країн, що розвиваються» (Transparency in Corporate Reporting: 

Assessing Emerging Market Multinationals). 

З негативними показниками у дослідження потрапили такі 

російські компанії, що мають бізнес в Україні, як, зокрема, 

«Газпром», «Альфа-груп» (представлена в Україні «Альфа-банк»), 

«Лукойл» та інші. Експерти оцінили ступінь розкриття інформації 

про фінансові операції «Газпрому» в 0 %, що значною мірою 

зумовило порівняно низький рейтинг. Найнижчі позиції рейтингу 
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російських компаній мають «Северсталь» – 3 бали, «Альфа-груп» 

– 2,7 бала і «Лукойл» – 2,2 бала [6]. 

Більше третини компаній, що потрапили в список з Китаю. Так, 

виробник автомобілів Chery Automobile отримав 0 балів і опинився 

внизу списку разом з мексиканською Mabe. Кращі показники – у 

індійської телекомунікаційної компанії Tata Communications, яка 

отримала 7,1 бали [6]. 
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ЖІНКА ЯК СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ 

 

У сфері кримінально-правових досліджень злочинності серед 

жінок наділяють мізерну пріоритетність вивчення, а отже дана 

проблема залишається мало визначена. Однак, незважаючи на 

суб’єктивне ставлення до цієї проблеми, так чи інакше, вона є 

соціальною реальністю, і тому заслуговує на детальний розгляд, 

обговорення та розв’язання усіх важливих питань даної тематики. 

Адже детально досліджуючи Кримінальний кодекс України (за 

чинним законодавством), можливо виділити лише одну статтю, що 

стосується лише відповідальності жінки - умисне вбивство матір'ю 

своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України). 

Лише у п. 4 статті 66 КК України визнається обставиною, що 

пом’якшує відповідальність, вчинення злочину жінкою в стані 

вагітності.  

Є у Кримінальному кодексі України дві статті, які передбачають 

умови і порядок звільнення жінки від відбування покарання: 1) стаття 

79 КК - звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років; 2) стаття 

83 КК - звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до трьох років. 

Ці останні три норми можуть бути застосованими, таким чином, 

лише до жінок вагітних і таких, що мають малолітніх дітей. Тобто не 

до всіх жінок, а, значить, взагалі і не до жінок, а до їх дітей. Проблема 

знайшла своє відображення у дослідженнях (І.О. Кирилова, В.Є. 

Квашис, Франціск Р. Вейс, Г. Бушан, М. Дубінський, Сімона де 

Бовуар, О.Б. Лисягін, Г.Ф. Хохряков, Т.А. Шмаєва.) 
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Визначення особливостей кримінальної відповідальності жінок у 

різні часові періоди історії України передбачає аналіз основних 

джерел права на певному етапі. Саме завдяки даному раціональному 

способу впорядкування масиву емпіричної та теоретичної інформації 

ми зможемо детальніше розглянути становище жінки у кожний 

період, її права та можливості тощо.  

Витоки особливостей кримінальної відповідальності жінок в 

Україні доводять, що природна відмінність жінок визнавалася, але це 

спричиняло (в більшості випадків) настання негативних наслідків, 

ніж позитивних, або ж ніяких взагалі. Кримінальна, кримінально-

виконавча політика не визнавала причин для існування жіночого 

питання. На жаль, останнє стосується і проблем сьогодення у сфері 

застосування кримінальної відповідальності щодо жінок, які вчинили 

злочин. 

У КК не передбачено особливостей кримінальної 

відповідальності жінки, окрім ст. 117, ч. 2 ст. 135. Стаття 117 КК 

України визначає, що: «Умисне вбивство матір'ю своєї 

новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням 

волі на той самий строк.» Друга стаття 135, ч.2 КК України 

встановила, що: «…ті самі дії, вчинені матір'ю стосовно 

новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому 

пологами стані,- караються обмеженням волі на строк до трьох років 

або позбавленням волі на той самий строк.» Як бачимо, ці 2 статті з 

КК України поєднані - вони встановлюють кримінальну 

відповідальність лише для жінки-матері. 

Аналіз кримінально-виконавчого законодавства вказує на 

відсутність окремої системи кримінально-виконавчих норм, які б 

виключно регулювали виконання та відбування покарання жінками 

засудженими до позбавлення волі. Хоча варто зазначити, що у 

Кримінально-виконавчому кодексі України передбачено декілька 

статей, що розкривають особливості відбування жінками покарання 

у виді позбавлення волі. Такими нормами є ст. ст. 18, 92, 101, 108, 

111, 112, 115, 118, 120, 132, 141, 142 КВК України. Їх аналіз дозволяє 

дійти до висновку, що особливості відбування покарання у виді 

позбавлення волі зводяться до встановлення у статтях КВК України 

певних пом’якшень режиму тримання та особливостей влаштування 
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побуту жінок. Пом’якшення режиму тримання пояснюється 

відношенням до жінки у нашому суспільстві, в тому числі і до 

засуджених жінок, їх фізіологічними та фізичними особливостями. 

Отже, дана проблема потребує ще більше уваги з боку 

кримінального законодавства, адже жінка є специфічним суб’єктом 

кримінальної відповідальності, оскільки за чинним законодавством 

існують суттєві відмінності у визначенні щодо них форм 

кримінальної відповідальності, системи покарання, умов та порядку 

їх виконання.  
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Інтелектуальна власність посідає особливе місце в суспільному 

та приватному житті громадян. Практично кожна людина протягом 

свого життя стикається з тими чи іншими проблемами, пов’язаними 

саме з цією сферою життя. Крім того, інтелектуальна власність – це 

той базис, який гарантує життєздатність економіки держави, 

забезпечує існування і розвиток суспільства загалом. 

Недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в 

Україні  перешкоджає винахідникам та творцям отримувати 

достатню економічну вигоду від результатів своєї творчої діяльності, 

яка б належним чином компенсувала затрати на цю діяльність та 

забезпечила винагороду, достатню, щоб зацікавити винахідника в ре-

зультатах своєї праці. 

Україна проводить політику, спрямовану на становлення 

сучасної ринкової економіки та її інтеграції до міжнародного 

економічного простору. Питання ефективного захисту 

інтелектуальної власності у всьому світі набули стратегічного 

значення для економічного розвитку. Щоб задовольнити всі вимоги, 

необхідні для членства в цій світовій організації, вона приєдналася до 

численних багатосторонніх міжнародних угод, що регулюють 

питання економічних взаємовідносин між країнами, найважливішою 

такою угодою є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (ТРІПС), яка вимагає запровадження встановлених 

мінімальних вимог до стандартів захисту інтелектуальної власності і 

має повністю узгодити національне законодавство з положеннями 

цих угод. Крім того, Україна повинна дійти домовленості з усіма 
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членами СОТ, задовольнити всі вимоги стосовно певних питань, що 

зачіпають їхні економічні інтереси [1]. 

Відповідно до ст. 54 Конституції України громадянам України 

гарантується свобода літературної, художньої і технічної творчості, 

захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності [2]. 

Право інтелектуальної власності становить окремий інститут 

цивільного права. Його норми закріплені у книзі четвертій ЦК 

України  - «Право інтелектуальної власності» (12 глав, які 

об’єднують 90 статей). Відповідно до ст. 418 ЦК України , право 

інтелектуальної власності – це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або  на інший об’єкт права 

інтелектуальної власності, визначений Цивільним Кодексом та 

іншими законами. Навіть розміщення цього інституту в ЦК України 

одразу за книгою «Право власності та інші речові права» ще раз 

засвідчує вагомість суспільної цінності інтелектуальної власності.  

Протягом останніх років в Україні визначилися тенденції щодо 

узгодження  національного і міжнародного  законодавства  в галузі 

авторського права та інтелектуальної власності. Якщо до 2004 р. було 

підписано двадцять дві міжнародні угоди в галузі інформаційної 

діяльності, з яких вісім стосувалися авторського права  і  суміжних  

прав,  то вже за 2009  р. Україною  було ратифіковано у цій галузі 

понад сорок міжнародних договорів.  

Актуальними й цікавими для сьогодення є думки Н. Розколупи у 

публікації «Електронна доставка документів і авторське право» на 

сторінках журналу «Бібліотечна планета». Автор торкнулася питань, 

пов’язаних з авторським правом та суміжними правами в Україні,  які 

«…регулюються рядом нормативно-правових актів. Це, зокрема, 

Закон  «Про авторське право і суміжні права», міжнародні конвенції, 

угоди та договори (Бернська конвенція про охорону літературних і 

художніх творів, Всесвітня конвенція про авторське право, Договір 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського 

права)» [3]. 

Проблемами захисту права інтелектуальної власності займалися 

такі дослідники: М. М. Богуславський, Ю. Л. Бошицький, О. В. Дзера, 

Ю. В. Носіков, О. П. Орлюк, О. А. Підопригора, Р. Б. Шишка та інші 
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На сьогодні найпоширенішими порушеннями авторського права 

є правопорушення, пов’язані з незаконним використанням 

виключних майнових прав авторів творів та незаконне 

розповсюдження творів. Так, прикладом зазначених порушень 

авторського права є розміщення без отримання відповідного дозволу 

автора чи інших правовласників творів на Internet – сайтах для 

вільного (платного чи безплатного) доступу, оприлюднення творів у 

кафе, барах, ресторанах за плату чи такої ( без плати закладом роялті), 

завантаження твору або його частини в пам’ять мобільного телефону 

за плату або без такої. 

Окремим видом неправомірної діяльності ( яка завдає величезних 

збитків), що проявляється у незаконному виготовленні та 

розповсюдженні контрафактних примірників об’єктів авторського 

права, є піратство та плагіат, які свідчать про недосконалість системи 

захисту авторського права в Україні [4]. 

Проаналізувавши судову практику з питань вирішення спорів 

щодо авторського права в мережі, потрібно наголосити на 

проблематиці самого фіксування правопорушення. Адже, самостійна 

фіксація, в суді не буде розглядатися як доказ, відповідно, фіксація 

повинна проводитися компетентним органом чи експертом, за умови, 

що доказ не буде видалений. Також, за дану процедуру, слід сплатити 

кошти, розмір яких підпадає під питання «прийнятної ціни». 

Друге спостереження, але не менш важливе, розмір компенсації 

для людини чиї права було порушено. Законом передбачена 

відповідальність у вигляді виплати компенсації у розмірі від 10 до 

50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків 

або стягнення доходу. Якщо суб'єкт, чиї права були порушені, не 

подав аргументованих збитків або упущеної вигоди, як правило, 

останній претендує на грошову компенсацію. У 90% справ з приводу 

компенсації, суд призначає компенсацію в розмірі 10 мінімальних 

заробітних плат, тобто мінімальну суму, не зважаючи на кількість 

об'єктів правопорушення. 

Слід зробити висновок, стосовно небажання суддями розглядати 

справи стосовно захисту авторських прав, чи некомпетентності 

останніх у вирішенні питань суперечок з приводу порушення 

вказаних прав, або, все ж таки, неоднозначність застосування 

наявного законодавства. 
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Таким чином, ефективність захисту прав у сфері інтелектуальної 

власності залежить від досконалості нормативно-правової бази, 

сформованої інфраструктури та дієздатності національної системи 

правової охорони інтелектуальної власності, ефективності 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців їх правосвідомості та 

правоморальності, а також інформаційного забезпечення її 

діяльності. 

Найважливішими аспектами державної політики щодо набуття, 

використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності 

повинна стати координуюча діяльність органів виконавчої влади, 

пов'язана із забезпеченням правової охорони новітніх технологій, у 

тому числі в іноземних державах, удосконалення механізмів 

правового регулювання важливих питань стосовно комерційного 

використання об'єктів інтелектуальної діяльності. 
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ЗНЯТТЯ ТА ПОГАШЕННЯ СУДИМОСТІ ЗА КК УКРАЇНИ 

 

За даних умов право України знаходиться на етапі розвитку та 

становлення. Одним із головних завдань держави є встановлення та 

підтримання законності і правопорядку. 

Судимість є правовим наслідком засудження особи вироком суду 

до кримінального покарання. За своїм змістом вона виражається в 

такому стані особи, який пов'язаний з певними цивільно-правовими і 

кримінально-правовими обмеженнями. Саме тому в літературі 

судимість часто визначають як негативний правовий статус особи. 

Так, ч. 3 ст. 6 Конституції України передбачає, що не може бути 

обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість 

за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не 

знята у встановленому законом порядку. У відповідних законах 

України встановлена заборона на заняття посади прокурора, судді, 

виконання функцій адвоката тощо особами, які мають судимість. 

Судимість, і в цьому її важливе соціальне призначення, має 

своєю метою попередження вчинення нових злочинів як особою, що 

має судимість, так й іншими особами. 

Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду, 

який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного 

покарання. 

Сам термін «судимість», тобто період часу протягом якого особа 

має судимість, несе певні загально-правові та кримінально-правові 

обмеження, залежить від тяжкості вчиненого злочину, виду та 

розміру покарання. Наприкад особи звільнені від відбуття покарання 

на підставі ст. ?5 або ст. 79. Вважаються неосудними, якщо протягом 
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випробувального строку не вчинять іншого злочину або іншим чином 

не порушать умови випробування. 

Кримінально-правовими наслідками судимості є те, що 

судимість: 

1) може виступати як кваліфікуюча ознака при вчиненні нового 

злочину; 

2) враховується при визнанні рецидиву злочинів (ст, 34); 

3) є перепоною для звільнення від кримінальної відповідальності 

у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45), примиренням винного з 

потерпілим (ст. 46), передачею особи на поруки (ст. 47), зміною 

обстановки (ст. 48); 

4) враховується при визначенні того, чи має місце переривання 

перебігу строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності (ч. З ст. 49); 

5) враховується при виборі окремих видів покарання (ч. 2 ст, 62), 

а протягом строку відбування певних покарань створює підстави для 

застосування спеціальних обмежень щодо засуджених (ч. 2 ст. 58); 

6) як одна із ознак, що характеризують особу винного, 

враховується відповідно до загальних засад призначення покарання 

(п. З ч. 1 ст. 65), а також при звільненні від покарання через хворобу 

(ч. 2 ст. 84); 

7) за умисний злочин (оскільки вона є умовою рецидиву та 

різновидом повторності злочинів) виступає як обставина, яка 

обтяжує покарання при призначенні покарання (п. 1 ст, 67), хоча 

може і не враховуватися при призначенні покарання з підстав, 

вказаних у ч. ч. 2 і 4 ст. 67; 

8) може бути підставою для відмови у звільненні від відбування 

покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75); 

9) за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені ст. ст. 

437-439 та ч. 1 ст. 442, є підставою для незастосування давності 

виконання обвинувального вироку (ч. 6 ст. 80); 

10) враховується при визначенні обов'язкової частини покарав 

ня, яка фактично повинна бути відбута при умовно-достроковому 

звільненні від відбування покарання (п. 2 ч. З ст. 81, п. 2 ч. З ст. 107). 

а також при заміні невідбутої частини покарання більш м'яким (п.2 ч. 

4 ст. 82). 
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Таким чином, кримінально-правові наслідки судимості 

полягають у тому, що вона враховується при вирішенні цілої низки 

питань, пов'язаних з кваліфікацією вчиненого, призначенням 

покарання та його виконанням. 

Погашення судимості-це автоматичне її припинення при 

встановленні певних, передбачених законом умов. 

Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі зразковою поведінкою І сумлінним ставленням до 

праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до 

закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу. 

Підстави дострокового зняття судимості визначені в 

кримінальному законі, його процесуальний порядок 

регламентований КПК. Відповідно до положень, сформульованих у 

ч. ч. 1 і 2 ст. 91, судимість може бути знята лише за таких умов:  

1) особа відбула покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі;  

2) спливло не менше половини строку погашення судимості, 

зазначеного у ст. 89; 

3) зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці особа 

довела своє виправлення.  
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МІСЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ 

СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ 

 

На сьогоднішній день Україна являється учасницею 

міжнародних договорів таких як: 

1. Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права. 

2. Європейська конвенція захисту прав і свобод людини. 

В відповідності до яких осіб, які знаходяться під юрисдикцією 

України, можуть звернутися до міжнародних органів з прав людини 

за захистом своїх прав. 

До міжнародних правозахисних органів відносяться: 

1. Комітет з прав людини ООН. 

2. Європейський Суд з прав людини. 

Європейська конвенція про захист основних прав та свобод 

людини (далі Європейська конвенція про права людини) була 

заключена в 1950 році в Римі. Для 15 представництв, які підписали її 

на той час, вона була свого роду «першим кроком на шляху 

колективного здійснення деяких з прав, сформованих у Загальній 

декларації прав людини». 

Сама Конвенція являє собою міжнародний договір, згідно з яким 

країни – члени Ради Європи зобов’язались гарантувати деякі 

основоположні права людини всім особам, які знаходяться під їх 

юрисдикцією. Її важливість обумовлена не тільки широтою 

закріплених в ній прав, а й механізмами захисту, створеними в 

Страсбурзі для розслідування можливих порушень і для забезпечення 

виконання обов’язків, передбачених Конвенцією.  

Однак ні сама Конвенція, ні передбачені нею механізми не 

назначені для зміни національних систем захисту прав людини. Їх 
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мета – пред’явити міжнародну гарантію в доповненні до права на 

відшкодування збитку, існуючому в конкретних країнах.  

Механізм міжнародного захисту може працювати в двох 

режимах. Перший дозволяє будь-якій країні-учасниці подавати 

скаргу в Європейський суд з прав людини, якщо вона вважає, що 

друга країна-учасниця не виконує свої зобов’язання по Конвенції. 

Другий, більш важливий режим, дозволяє будь-якій особі звертатися 

безпосередньо в Суд із скаргою на будь-яку країну-учасницю, яка 

зробила особливу заяву про визнання компетенції Суду з даного 

питання.  

В відповідності до Конвенції існують три органи, які мають 

можливість вплинути на результат розгляду скарги окремої особи або 

держави-учасниці: 

1. Європейський Суд з прав людини; 

2. Комітет міністрів Ради Європи; 

3. Комітет з прав людини ООН. 

Засідання Європейського Суду проводяться в Палаці Прав 

Людини. Організація діяльності Суду, правила процедури, порядок 

реєстрації заяв, їх розгляд, прийняття рішень встановлені 

Конвенцією і Регламентом Суду. В склад Європейського Суду 

входять незалежні судді . Суд виносить своє рішення, керуючись 

нормами Конвенції і практикою використання своїх попередніх 

рішень. Це означає, що в Європейському Суді, на відміну від 

української кодифікаційної системи законодавства, діє прецедентна 

система. Під час розгляду кожної справи в засіданнях завжди має 

право брати участь суддя від держави, яка є стороною у спорі. 

Суд розглядає справи, які до них поступили, в комітетах, які 

складаються з трьох суддів, в Палатах, включаючи 7 суддів, і в 

Великій Палаті, яка нараховує в своєму складі 17 суддів. Первинний 

розгляд індивідуальних скарг починається в Комітетах, які 

вирішують питання прийнятності скарг на одноособовій основі. 

Якщо петиція визнана прийнятною, то таке рішення підлягає 

оскарженню. Якщо Комітет не зміг прийняти рішення одноособово, 

то питання з прийнятності скарги вирішується Палатою, яка 

розглядає справи по суті. 

У випадку признання звернення прийнятним, Суд може 

запропонувати: 
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1. Дружнє врегулювання; 

2. Вирішити справу з відповідністю власної процедури; 

3. Як очікується, Європейський Суд після реформи буде 

розглядати справи протягом двох років. 

Велика Палата розглядає справи в трьох випадках, коли 

піднімаються серйозні питання тлумачення Конвенції чи Протоколів 

до неї, або є ймовірність того, що відповідь на поставлене перед 

палатою питання протирічить раніше винесеному Судом рішенню. 

Рішення Великої Палати являються остаточними.     Велика Палата 

розглядає справи: 

- з міждержавних скарг; 

- з індивідуальних скарг, якщо вирішення справи потребує 

тлумачення Конвенції і Протоколів, а також входить в протиріччя з 

попередніми рішеннями Суду; 

- при наявності прохання однієї зі сторін про розгляд справи 

Великою Палатою протягом трьох місяців з моменту винесення 

рішення Палатою. 

Хотілося б зупинитися і на ст. 50 Конвенції, що стосується 

надання справедливого відшкодування. Відшкодування надається в 

3-х випадках: матеріальний збиток, нематеріальний збиток, 

компенсація судових витрат. 

Рішення констатується порушенням Європейської Конвенції 

прав людини і встановлюється розмір «справедливості грошової 

компенсації», на що іде від 2 до 4 місяців. Остаточне рішення Суду 

посилається в комітет Міністрів Ради Європи, що здійснює нагляд за 

його виконанням. За виконання рішення Європейського Суду 

відповідає держава в цілому: своїм авторитетом, бюджетом, іншими 

можливими видатками. Саме тому багато держав прагнуть не 

доводити справу до судового рішення, а використовують можливості 

процедури дружнього врегулювання її.  

Суд стає на захист тільки тих прав, що прописані в Конвенції і 

протоколах до неї. Варто звернути увагу на те, що в цьому важливому 

правозахисному документі нічого не говориться про право на житло, 

охорону навколишнього середовища чи соціальні та економічні права 

(хоча не можна виключити, що в майбутньому список прав, 

передбачених у цій Конвенції, може бути розширений). Відомий 

аргумент, що захисту потребують усі права особистості.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ТА МЕТИ ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Покарання є примусовим заходом, що призначається від імені 

держави за судовим вироком до особи, винної у вчиненні злочину і 

здатної за законом нести кримінальну відповідальність. 

Кримінальний кодекс не лише визначає, які суспільно небезпечні 

діяння слід віднести до злочинів, а й встановлює покарання за кожен 

із них. Покарання повинно застосовуватися з дотриманням основних 

напрямів, властивих каральній політиці держави: застосування 

суворих видів покарання до осіб, що вчинили тяжкі або особливо 

тяжкі злочини, а також до активних учасників організованих груп і 

злочинних організацій; застосування покарань не пов’язаних із 

ізоляцією винного від суспільства і навіть звільнення від відбування 

покарання осіб, що вперше вчинили злочин невеликої або середньої 

тяжкості. 

Правова сутність покарання полягає в передбачених законом 

обмеженнях прав і свобод засудженого, адже при призначенні 

покарання особа ставиться в такі умови, за якими несе ті чи інші 

обмеження особистого, майнового чи іншого характеру [2, с. 145]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 50 КК покарання є заходом примусу, що 

застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної 

винною у вчинені злочину, і полягає у передбаченому законом 

обмеженні прав і свобод засудженого [1]. У наведеному понятті 

покарання можна визначити такі його ознаки: 

а) покарання є заходом державного примусу, який встановлений 

кримінальним законом. Це означає, що примус забезпечується силою 

державної влади у межах закону. Покарання забезпечує 

законослухняність як з боку особи, яка вчинила злочин, так і інших 
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осіб. Примус, який закріплюється у санкції кримінальної норми 

Особливої частини КК, має бути необхідним і достатнім засобом для 

виконання завдань, визначених у ст.1 КК; 

б) покарання застосовується лише за вироком суду. У ст. 2 КК 

вказується, що особа не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду. Застосування покарання 

є завершеним кримінальною відповідальністю. Закон відмежовує 

покарання від інших засобів кримінально-правового впливу, яким, 

зокрема, є звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з: 

дійовим каяттям (ст. 46 КК), передачею особи на поруки (ст. 47 КК), 

зміною обстановки (ст. 48 КК), застосування заходів медичного 

характеру (ст. 92 КК), примусових заходів примусового характеру 

(ст. 105 КК) тощо. Ці та деякі інші засоби впливу є винятковими і 

застосовуються, як правило, до особи, яка вчинила злочин невеликої 

тяжкості; 

в) покарання – це кара за вчинений злочин. У ч. 1 ст. 50 КК 

зазначено, що покарання полягає у передбаченому законом 

обмеженні прав і свобод засудженого.  

г) покарання має особистий характер. Як призначення 

покарання, так і його виконання можливі тільки у відношенні до 

винної особи. Покарання не може бути покладено на близьких і 

рідних винної особи; 

д) покарання тягне за собою судимість (ст. 88 КК). Судимість – 

це передбачені законом несприятливі правові наслідки для 

засудженого, вони тривають протягом зазначеного у законі часу [2, 

с. 146-147; 3, с. 92]. 

Верховний Суд України у постанові Пленуму «Про посилення 

судового захисту прав та свобод людини і громадянина» [4] зазначив, 

що кримінальне покарання найбільш істотно обмежує конституційні 

права людини і громадянина. Тому воно повинно призначатися 

засудженим у суворій відповідності до вимог закону про його 

загальні засади і мету з урізуванням конкретних обставин справи і 

даних щодо особи підсудного, при призначенні покарання 

недопустимо зважати на обставини, не передбачені законом.  
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Як зазначає М.Й. Коржанський, покарання є один із головних 

інститутів кримінального права і законодавства. Злочин і покарання 

утворюють засади кримінального права і законодавства [5, с. 39]. 

Покаранням називається застосовувана судом міра державного 

примусу, яка заподіює злочинцю певні втрати і висловлює йому від 

імені держави заперечливу, докірливу, юридичну і моральну оцінку 

його поведінці. 

Держава законодавчо встановлює підстави і межі кримінальної, 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності службових 

осіб у разі порушення встановленого нею порядку застосування і 

виконання покарання, тобто у випадку незаконного застосування і 

виконання даного заходу примусу. У разі скасування вироку суду як 

неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, 

завдану безпідставним засудженням. 

Цілі, які переслідуються покаранням, викладені у ст. 50 КК та 

складаються з чотирьох взаємопов’язаних елементів, які необхідно 

розглядати у сукупності: кара, виправлення засуджених, запобігання 

вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами (ч. 

2 ст. 50 КК) [1]. 

Кара як складова мети покарання полягає у застосуванні до 

засудженого на підставі вироку суду певних позбавлень та обмежень 

його прав та свобод. 

Положення ч. 3 ст. 50 КК, відповідно до якого покарання не має 

метою завдати фізичних страждань або принизити людську гідність, 

відображає вимоги ст. 3 КУ, де передбачено, що людина, її життя і 

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

Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, отже 

і всіх державних органів. До того ж, згідно зі ст. 2 Конституції 

України кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може 

бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Ці положення 

підтверджуються відсутністю в системі покарань тілесних покарань 

та покарань, які принижують людську гідність [2, с. 147]. 

Водночас, у ч. 2 ст. 50 УК України прямо сказано, що «покарання 

має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також 



365 

запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 

особами». 

Прихильники визнання кари як однієї з цілей покарання свою 

позицію підкріплюють тим, що покарання призначається не тільки 

для досягнення загальної і спеціальної превенції, але і за сам факт 

вчинення винною особою злочину. Будь-яке покарання завжди за 

своєю суттю несе в собі спричинення засудженому позбавлень і 

страждань. Покарання застосовується, щоб задовольнити відчуття 

справедливості, властивого людям, відчуття обурення, викликаного 

вчиненням злочину. Якщо розуміти відплату як акт справедливості, 

то призначення суворого покарання за особливо тяжкі злочини 

завжди сприймається громадянами України як задоволення відчуття 

справедливості. Мета кари як відплата за зло яскраво виступає при 

застосуванні довічного позбавлення волі, при застосуванні тривалих 

термінів позбавлення волі (від 8 до 15 років) [6, с. 122]. 

Метою покарання за кримінальним законодавством України 

також є запобігання вчиненню злочинів. Цю мету покарання 

прийнято розподіляти на два види – загальне і спеціальне 

(індивідуальне) запобігання вчиненню злочинів. Під загальним 

запобіганням слід розуміти запобігання вчиненню злочинів членами 

соціуму взагалі як своєрідне втілення теорії залякування, коли 

завдяки тяжкості покарання, встановленого в кримінально-правових 

санкціях, загальному авторитету Закону певні «нестійкі» верстви 

населення не скоюють злочин [2, с. 148]. Спеціальна превенція 

направлена на те, щоб покарання впливало на засудженого в цілях 

недопущення з його боку нових злочинів. Зрозуміло, що спеціальне 

запобігання досягається, перш за все, виправленням засудженого, під 

яким ми розуміємо так зване «юридичне виправлення», коли особа 

стає законослухняним громадянином.  

Отже, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені 

держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні 

злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав та 

свобод засудженого та слугує відновленню особистості з 

правослухняною поведінкою. 

Кримінальне покарання – це своєрідний феномен, який 

систематизує філософські, правові та соціально-психологічні 

складові. З одного боку, покарання передбачає кару та відплату за 
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вчинений злочин, а з іншого, – виправлення засудженого, запобігання 

ним вчинення нових злочинів і соціальне відновлення його 

особистості. Мета покарання (ч. 2 ст. 50 КК України) – кінцевий 

результат, якого прагне досягнути держава засобами кримінально-

правового впливу. Кара щодо засудженого здійснюється завжди, 

коли застосовується покарання. Важливо, щоб вона відповідала 

принципові справедливості. Виправлення засудженого та 

запобігання вчиненню засудженим нового злочину є бажаними, але 

досягаються не завжди. Доказом цього є численні випадки вчинення 

злочину повторно особами, що вже відбули покарання за вчинений 

злочин, а також зростання рецидивної злочинності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ 

 

Правове регулювання перевезень вантажу залізничним 

транспортом. Транспорт є сполучною ланкою економіки, галуззю 

виробничої інфраструктури. За його допомогою задовольняються 

потреби у перевезеннях суспільного виробництва держави, а також її 

населення. 

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транс-

портних організацій, становлять транспортне законодавство. Його 

основою є Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 

1994 року, який визначає правові та економічні основи діяльності 

транспорту. Крім того, діють інші законодавчі акти, які 

регламентують діяльність окремих видів транспорту, наприклад, 

закони України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 року 

Статуту залізниць України, який затверджується Кабінетом 

Міністрів України, та інших актів законодавства України. 

Основні завдання транспорту – безперебійне забезпечення 

потреб, виникають у вантажовласників, а так само всього населення. 

Важлива роль відведена залізницям і прилеглим під'їзних шляхах, так 

як вони забезпечують доставку вантажів від виробника, 

вантажовідправника, до споживача, вантажоодержувачу. 

Укрзалізниця є монополістом у сфері залізничних перевезень, 

встановлення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, 

вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських 

пасажирських перевезень) у межах України здійснюється на підставі 

державної бюджетної, цінової та тарифної політики і встановлюється 

в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України. Тарифи на 

перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу 
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залізничним транспортом у міжнародному сполученні 

встановлюються відповідно до міжнародних договорів та чинного 

законодавства України [5, с.148]. 

Поняття та зміст договору перевезення вантажу. За договором 

залізничного перевезення вантажу залізниця зобов’язується 

доставити ввірений їй вантажовідправником вантаж у пункт 

призначення в зазначений термін і видати його одержувачу, а 

відправник зобов’язується сплатити за перевезення встановлену 

плату [4, с.149]. 

Обов'язками перевізника є: 

- доставити доручений вантаж в обумовлений пункт 

призначення; 

- забезпечити збереження вантажу; 

- доставити вантаж у зазначений термін; 

- видати вантаж після доставлення в пункт призначення 

названому в накладній одержувачу. 

Обов'язки вантажовідправника: 

- сплатити залізниці провізну плату; 

- прийняти вантаж після його доставления в пункт призначення, 

якщо відправник назвав себе одержувачем вантажу. 

Обов'язки вантажоодержувача: 

- прийняти та вивезти зі станції вантаж, що надійшов на його 

адресу; 

- вивантажити багаж із вагона (контейнера), очистити зовнішню 

поверхню кузова вагона від залишків багажу, повністю прибрати з 

вагона всі елементи кріплення вантажів, а також папір, картон та інші 

засоби упакування й збереження багажів; 

- сплатити всі додаткові платежі [2]. 

Особливості цивільно-правової відповідальності сторін 

договору. Вантажовідправник несе відповідальність за всі наслідки 

неправильності, неточності або неповноти відомостей, зазначених 

ним у накладній. Залізниця має право перевіряти правильність цих 

відомостей, а також періодично перевіряти кількість та масу вантажу, 

що зазначаються у накладній. У разі розходження між відправником 

та станцією відправлення вартість вантажу визначається незалежною 

експертизою, про що складається відповідний акт. Під час прийняття 
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вантажу з оголошеною вартістю стягується додатковий збір у розмірі, 

встановленому тарифом [4, с.149]. 

Одержувач може відмовитись від прийняття вантажу лише у 

випадку, коли якість вантажу через псування або пошкодження 

змінилася настільки, що виключається можливість повного або 

часткового його використання. Відповідальність за псування і 

пошкодження вантажу, що сталися через його несвоєчасне виван-

таження і вивезення одержувачем, а також через затримку вагонів на 

залізничних під’їзних коліях і станціях з вини одержувача, несе сам 

одержувач. 

Залізниця несе відповідальність за збереження вантажу від часу 

його прийняття для перевезення і до моменту видачі одержувачу, у 

розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо не буде доведено, що 

втрата, нестача, псування, пошкодження виникли з незалежних від 

залізниці причин (п. 113 Статуту залізниць України) [3]. 

Відправник або одержувач має право вважати вантаж втраченим 

і вимагати відшкодування за втрату, якщо вантаж не було видано 

одержувачу на його вимогу протягом 30 діб з моменту закінчення 

терміну доставки, а у разі перевезення вантажу у прямому змішаному 

сполученні – після закінчення двох місяців з дня приймання вантажу 

до перевезення. 

За пред’явлення вантажу, який заборонено до перевезень або 

який потребує під час перевезення особливих заходів безпеки та з 

неправильним зазначенням його найменування або властивостей, з 

відправника, крім заподіяних залізниці збитків і витрат, стягується 

штраф у розмірі п’ятикратної провізної плати за всю відстань 

перевезення (ст. 118 Статуту залізниць України) [3]. 

За прострочення доставлення багажу, вантажобагажу залізниця 

сплачує штраф у розмірі 10 відсотків провізної плати за кожну добу, 

але не більше 25 відсотків провізної плати, при цьому неповна доба 

приймається за повну. 

Після прибуття на станцію призначення вантажу всю 

відповідальність перед залізницею щодо цього перевезення несе 

одержувач. Якщо вантаж адресовано одержувачу, якого не виявилося 

на станції призначення, відповідальність перед залізницею несе 

відправник [5, с.153]. 
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Залізничний транспорт України на сьогодні має досить багато 

проблем, більшість яких пов’язана з потребою залучення великих 

коштів у оновлення залізничних шляхів та самих транспортних 

засобів. 

Удосконалення вантажних перевезень – одна з актуальних 

проблем діяльності комерції, так як від якості транспортного 

обслуговування залежить швидкість доставки товарів, збереження 

вантажу і витрати на перевезення. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО НА ЖИТЛО ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Одним із напрямів державної політики є створення умов для 

реалізації громадянами права на житло. Можливість реалізації 

громадянами прав на житло забезпечує дія ст. 47 Конституції 

України, де зазначено, що держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у 

власність або взяти в оренду. Однак реалії сьогодення свідчать про 

відсутність у громадян можливості побудувати собі житло або 

придбати його у власність. Відсутність такої змоги обумовлена не 

лише низькими економічними показниками, а й недосконалим 

чинним законодавством у сфері житлових правовідносин. 

Право на житло може бути реалізоване шляхом набуття у 

власність житлового приміщення та отримання його в користування. 

Дещо по-іншому розмежовують способи реалізації права на житло 

такі науковці, як Є. Мічурін, С. Сліпченко та О. Соболєв, виділяючи 

в окрему групу і здійснення права на житло шляхом його 

будівництва. Із такою позицією погодитись важко, оскільки 

можливість здійснення права на житло при здійсненні будівництва 

(самостійного, шляхом пайової участі, шляхом інвестування коштів 

у відповідне будівництво житла) буде реалізоване повною мірою 

лише з моменту виникнення права власності на зазначене житло. На 

наш погляд, виділення в окрему групу здійснення права на житло 

шляхом будівництва є не зовсім обґрунтованим та необхідним.  

Якщо розглядати реалізацію права на житло шляхом виникнення 

права власності на нього, то слід провести розмежування залежно від 

первісних та похідних способів виникнення, враховуючи наявність 
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попереднього власника та критерії волевиявлення його і можливого 

набувача прав на житло. 

Відповідно до п. 1 ст. 328 ЦК України право власності 

набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із 

правочинів. Проте, як зазначає І. Лисенко, набуття права приватної 

власності на житло має свою специфіку, оскільки житло має велику 

матеріальну й соціальну цінність для кожної людини і є нерухомим 

майном, що обумовлює ряд особливостей при його відчуженні та 

набутті права власності.  

Якщо розглядати способи реалізації права на житло через 

виникнення права власності на нього, тоді до первісних (первинних) 

способів слід віднести виникнення права власності на житло шляхом 

здійснення його індивідуального будівництва. Реалізація такого 

будівництва можлива за умови дотримання чинного законодавства, 

державних стандартів та норм, регіональних і місцевих правил 

забудови, містобудівної та проектної документації тощо. На сьогодні 

це питання регулюється низкою нормативних документів. У разі 

відсутності відповідного документа, що дає право на виконання 

будівельних робіт, чи належно затвердженого проекту або з 

істотними порушеннями будівельних норм і правил, або при 

будуванні на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, 

матиме місце самочинне будівництво. Однак навіть у такому 

випадку, на думку деяких науковців, такі дії можуть утворити право 

власності на самочинно зведені житловий будинок, будівлю, 

споруду, інше нерухоме майно у випадку наступного узаконення 

будівництва (за умови, що це не порушує права інших осіб) у 

встановленому законом порядку (частини 2, 5 ст. 376 ЦК України). 

Отже, на сьогодні, реалізація громадянами прав на житло 

можлива шляхом виникнення права власності на житло. Більше того, 

лише виникнення права власності на житло може свідчити про 

реалізацію повною мірою громадянином права на житло. Способи 

виникнення права власності на житло можна розмежувати на первісні 

(первинні) та похідні. При цьому такий аналіз можна провести лише 

шляхом доктринального тлумачення, оскільки саме розмежування 

способів у чинному законодавстві не закріплено. Для виникнення 

права власності на житло необхідними є: встановлення наявності чи 

відсутності попереднього власника – відчужувача; за наявності 
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відчужувача – його волевиявлення; за відсутності відчужувача – 

наявність відповідних юридичних фактів; у будьякому з випадків 

волевиявлення набувача на отримання правомочностей власника.  

До первісних способів виникнення права власності на житло слід 

віднести ті способи, за яких набуття прав на житло відбувається 

вперше: здійснення індивідуального будівництва, результатом чого є 

створення нового житла, навіть і самочинно збудованого, за умови 

його подальшого узаконення; інвестування коштів у будівництво 

шляхом участі у житлових кооперативах, укладання інвестиційних 

договорів чи залучення коштів через компанії з управління активами.  

До похідних способів виникнення права власності на житло 

належать ті способи, за яких набуття прав на житло відбувається вже 

не вперше, тобто раніше воно вже перебувало у власності (державній, 

комунальній чи приватній), обов’язковою є наявність первісного 

власника та волевиявлення майбутнього набувача. Якщо розглядати 

критерій волевиявлення первісного власника, то виникнення права 

власності може не залежати від його волі (спадкування за законом, 

набувальна давність, приватизація, у зв’язку з вилученням земельної 

ділянки, придбання на прилюдних торгах арештованого житла), або 

існують ситуації, коли його воля є необхідною (спадкування за 

заповітом, укладання договорів купівлі-продажу, міни, довічного 

утримання і т. ін.). Незалежно від способів реалізації прав на житло 

важливим є момент виникнення права власності стосовно нього, що 

підтверджується отриманням набувачем документів про державну 

реєстрацію права власності. Дуже часто це є досить тривалою 

процедурою, наслідком чого можуть бути зловживання у житловій 

сфері. 
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ДОГОВІР ДАРУВАННЯ З ОБОВ'ЯЗКОМ ОБДАРОВУВАНОГО НА 

КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ 

 

Договір дарування є одним із найстаріших та найпоширеніших 

цивільно-правових договорів. Усі ми час від часу даруємо або 

одержуємо подарунки. Це невід’ємні елементи днів народжень, 

одружень та інших урочистих моментів. Безперечно, договір 

дарування – один із найприємніших і найблагородніших договорів. 

Суть договору дарування розкривається через його безоплатність, а 

соціальна його значимість полягає у безкорисності.  

В даній статті спробуємо розглянути один з різновидів договору 

дарування, а саме договір дарування з обов'язком обдаровуваного на 

користь третьої особи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 725 Цивільного кодексу України (далі ЦК) 

договором дарування може бути встановлений обов'язок 

обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь 

третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму 

чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право 

довічного користування дарунком чи його частиною, не пред’являти 

вимог до третьої особи про виселення тощо). 

Враховуючи дану норму, слід мати на увазі, що покладення 

такого обов'язку на обдаровуваного не вважається зустрічним 

задоволенням дарувальника, а отже, не скасовує безоплатності 

договору дарування. 

Так, основними особливостями договору дарування з обов'язком 

обдаровуваного на користь третьої особи є такі: 

1) до суб'єктів такого договору дарування, крім сторін, належить 

також третя особа, стосовно якої на обдаровуваного покладено 

певний обов'язок; 
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2) суб'єктам договору надаються додаткові права, пов'язані з 

виконанням обов'язку обдаровуваним. Так, дарувальник має право 

вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на нього 

обов'язку на користь третьої особи. У разі смерті дарувальника, 

оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи 

недієздатним це право переходить до третьої особи, на користь якої 

у договорі встановлений обов'язок обдаровуваного (ч. 2 ст. 725 ЦК); 

3) визначається додаткова підстава для розірвання такого 

договору дарування: дарувальник має право вимагати розірвання 

договору і повернення дарунка у разі порушення обдаровуваним 

обов'язку на користь третьої особи. При цьому, на відміну від інших 

договорів дарування, якщо повернення дарунка є неможливим, 

дарувальник має право вимагати відшкодування його вартості (ст. 

726 ЦК). 

Звідси можна припустити, що укладаючи договір дарування з 

покладенням на обдаровуваного обов’язку на користь третьої особи, 

дарувальник тим самим обтяжує обдаровуваного майновим 

обов’язком, який сам дарувальник має перед цією третьою особою. 

Такий договір часом укладається з метою приховати інший правочин, 

тому він може бути визнаний недійсним як удаваний правочин 

(ст.235 ЦК) [1, с. 20].  

Варто зазначити, що як практично будь-який правочин, договір 

дарування допустимо укладати під умовою, яка може 

використовуватися як захід, що стимулює обдаровуваного до певної 

поведінки (наприклад, передати грошову суму чи інше майно у 

власність іншій особі, зазначеній в договорі дарування тощо). 

Безумовно, що такі умови не породжують обов'язок обдаровуваного 

перед дарувальником, інакше б тоді договір дарування втратив свій 

односторонній характер. Значення умов є у тому, що вони є 

необхідною передумовою набирання чинності обов'язків 

дарувальника. Так, у договорі дарування може бути передбачено 

положення про обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію 

майнового змісту на користь третьої особи або утриматися від її 

вчинення. Тобто дарувальник при укладанні договору може покласти 

на обдаровуваного виконати або утриматися від виконання певних 

дій відносно третьої особи, замість чого обдаровуваний набуває 

право власності на подарунок. Враховуючи зазначене, при укладанні 
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договору дарування дарувальник може вимагати від обдаровуваного 

вчинити певну дію майнового змісту на користь третьої особи або 

утриматися від її вчинення (наприклад, передати грошову суму або 

інше майно у власність, сплачувати грошову ренту, надати право 

довічного користування дарунком або його частиною, не ставити 

вимог до третьої особи про виселення, тощо). 

Дарувальник може не тільки покласти на обдаровуваного 

обов'язок виконання або невиконання певних дій майнового 

характеру на користь третьої особи, а й вимагати від обдаровуваного 

виконати покладений на нього обов'язок на користь третьої особи. 

Але у разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, 

визнання безвісно відсутнім чи недієздатним, вимагати від 

обдаровуваного виконання обов'язку на користь третьої особи, 

передбаченого договором дарування, має право особа, на користь 

якої встановлений цей обов'язок (ч.2 ст. 725 ЦК). 

Дарувальник має право у разі порушення обдаровуваним 

обов'язку на користь третьої особи вимагати розірвання договору і 

повернення дарунка. Тобто у даному випадку законодавець виходить 

із інтересів і дарувальника, і третьої особи, на користь якої на 

обдаровуваного покладається певний обов'язок, іншими словами, 

захищається право дарувальника встановити на обдаровуваного 

певний обов'язок відносно третьої особи, що безумовно, зазначається 

у договорі, та право третьої особи користуватися подарунком в 

обсягах, визначених самим дарувальником. Законодавцем на 

обдаровуваного покладається обов'язок на користь третьої особи, за 

невиконання якого на обдаровуваного покладається інший обов'язок 

– за вимогою дарувальника розірвати такий договір та повернути 

подарунок дарувальнику, а якщо таке повернення неможливе, 

відшкодувати його вартість. Тобто законодавець виходить із того, 

якщо у договорі дарування міститься положення про обов'язок 

обдаровуваного відносно третьої особи вчиняти або не вчиняти певні 

дії, то даючи згоду на прийняття дарунку, він повинен додержуватися 

обумовлених положень такого договору, в іншому випадку такий 

договір може бути розірваний. У випадку, коли сторони договору 

дарування так і не дійдуть згоди щодо вирішення спору, то спір буде 

вирішено в судовому порядку. 
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Враховуючи вище викладене, хочемо також зазначити, що в 

ст. 725-726 ЦК передбачено лише право дарувальника зазначити в 

договорі дарування обов’язок обдаровуваного вчиняти певні дії на 

користь третьої особи. Але варто відмітити, що в житті бувають 

непоодинокі випадки, коли певна особа бажає наділити іншу особу 

правом власності на майно, укладаючи договір дарування, але при 

цьому хоче залишити за собою окреме право, наприклад, право 

користування даним майном. Так, батько, даруючи автомобіль 

своєму сину, бажає залишити за собою право користуватись іноді 

даним автомобілем. Таким чином власник майна (дарувальник) хоче 

наділити обдаровуваного правом власності на даний автомобіль, 

тобто правом володіти, користуватися і розпоряджатися ним, а за 

собою хоче зберегти право користування ним. Дарувальник також 

може бажати зберегти за собою право користування квартирою чи 

будинком, чи їх частиною та ін.  

Таким чином, на нашу думку, варто, щоб не тільки в договорі 

дарування можна було передбачити право дарувальника зазначати 

обов’язок обдаровуваного на користь третьої особи, а й, щоб було 

забезпечено право дарувальника залишити за собою певне право на 

дарунок при укладанні даного договору. Звісно, такий договір вже не 

буде вважатися безоплатним та одностороннім. Але такий договір 

дарування можна було б, на нашу думку, виділити в окремий договір 

дарування, який би містив специфічні умови його укладання. Такий 

окремий договір можна було б назвати, наприклад, «договором 

дарування з залишенням за дарувальником окремих прав щодо 

дарунку». Так, до цього договору дарування могли б відноситись такі 

договори дарування, в яких би зберігалися певні права дарувальника 

на дарунок. 
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ПРАВОВІ ТА МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОЗВОЛУ НА 

ВІЛЬНИЙ ОБІГ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 

 

Людина і зброя. Ця тема є дуже популярною і актуальною 

сьогодні, оскільки суспільство вже давно веде розмови та суперечки, 

намагаючись дістати відповідь на питання: чи потрібна зброя 

сучасній людині? Уряди окремих країн знаходяться перед дилемою: 

дозволяти чи обмежувати вільний обіг зброї серед громадян. Така ж 

ситуація спостерігається і в Україні. Дозволяти чи забороняти вільно 

володіти зброєю? Якщо дозволяти, то кому та на яких умовах? 

Питання обігу зброї у будь-якій країні є дуже важливим для 

забезпечення безпеки громадян та суспільства в цілому, тому воно, 

як правило, докладно регулюється відповідними нормативно-

правовими актами.  

На прикладі розглянемо країни в яких легалізований вільний обіг 

зброї  наприклад, у Сполучених Штатах Америки обіг зброї є 

практично вільним, щоб кожний громадянин міг захистити себе, 

свою сім’ю та власність. У тих штатах, де зброю заборонено законом, 

здійснюється вдвічі більше злочинів. Прихильники узаконення зброї, 

приводять в приклад також і, Німеччину, Молдову, Швейцарію, 

Польщу, Естонію, Словенію. 

Але не варто забувати що, надання дозволу на вільний обіг зброї 

небезпечній тим, що це може спровокувати суттєве зростання рівня 

злочинності. І це справді можливо. В умовах низького рівня правової 

і моральної культури українського суспільства, вільне володіння 

зброєю може призвести до непрогнозованих наслідків, ускладнення і 

без того нелегкої криміногенної ситуації. Головно причиною 
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збільшення кількості правопорушень із застосуванням вогнепальної 

зброї та вибухівки є недосконалий контроль за переміщенням зброї з 

зони АТО. Це призвело до суттєвого збільшення кількості 

нелегальної зброї в Україні.  

Слід зазначити що восени буде підготовлений законопроект про 

вільний обіг зброї в Україні який буде направлений на розгляд ,заявив 

голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій 

Пашинський. "Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз 

пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я 

вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, 

яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без 

зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в 

Нацполіції, в СБУ", – сказав він. Деякі депутати розділяють думку  

Пашинського , керуючись тим що по-перше, зброя це є забезпечення 

особистої безпеки і безпеки своєї сім’ї. Право на захист свого життя 

від протиправних посягань гарантоване ст. 27 Конституції, в цій же 

статті передбачено, що обов'язок держави захищати життя людини. 

Тобто з однієї сторони є цілком логічним,  що люди вимагають права 

на засоби самозахисту, якими є, зокрема, пістолети. 

Але є й ті хто проти цього законопроекту Арсен Аваков він 

виступив проти «вільного» володіння вогнепальною зброєю. 

Наголосивши: «Зараз у суспільстві триває дискусія навколо того, чи 

дозволити всім бажаючим володіти зброєю. Я противник цього! З тієї 

простої  причини, що на тлі емоційної дестабілізації суспільства це 

буде, м’яко кажучи, ризиковано». 

За його словами, «легалізація зброї» в Україні «не зрівняє всіх у 

правах», а навпаки «затвердить право сильного». 

Також сама лише наявність у вас зброї не гарантує безпеки. Лише 

особи, що пройшли спеціальну військову, поліцейську або подібну 

підготовку, мають треновану, адаптовану до екстремальних ситуацій 

психіку, дійсно здатні у критичний момент оптимальним чином 

використати зброю для захисту від злочинних посягань. Здебільшого 

ж, на жаль, наявність зброї у громадянина ще більше розлючує 

злочинців та спонукає їх діяти набагато жорстокіше по відношенню 

до жертви, яка виказала непокору.  

Інший аспект цієї ситуації: в Україні офіційно зареєстровано 

близько 1,7 млн. психічно хворих людей, проте їх значно більше за 

http://www.unian.ua/society/1186300-v-ukrajini-jive-mayje-17-milyona-lyudey-z-rozladami-psihiki.html
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неофіційними показниками, що лише підтверджує досвід. Так, 

надзвичайно часто викриваються психічні розлади в осіб, які раніше 

не мали офіційних діагнозів, саме під час значних чи незначних 

правопорушень із дальшою примусовою медичною експертизою. 

Якщо особа не скоїла нічого протизаконного, швидше за все, 

незважаючи на її дивну поведінку та нестабільний психічний стан, 

суспільство до неї не матиме претензій, навіть якщо вона психічно 

хвора. Таке ігнорування ситуації красномовно засвідчує, що 

більшість психічно хворих можуть бути повноцінними громадянами 

в очах суспільства, мати взаємини із соціумом, виконувати різні 

роботи, зокрема побутові, не стоячи на обліку у психіатра. Існує 

багато психічних хвороб, які не можуть бути діагностовані в 

короткий термін нагляду за хворим. Це, наприклад, БАР (біполярно-

афективний розлад), різні манії, шизоїдний та межовий розлади 

особистості, а також інші афективні стани, під час яких особа не 

завжди контролює себе, що може призвести до руйнівних дій. Ризик 

скоїти в такі моменти невиправні дії надзвичайно зростає, що 

зумовлено природою захворювань. У момент ремісії людина 

почувається абсолютно здоровою і нічим не відрізняється від решти, 

проте в моменти рецидиву її стан погіршується і їй надзвичайно 

важко контролювати себе, свої емоції та дії, що може обернутися 

погрозами, випадковими вбивствами, травмуванням себе чи інших. 

Отже, в країні існує ситуація ігнорування проблеми, і саме тому 

легалізація зброї може мати негативні наслідки, адже законно купити 

її зможуть і особи, які є психічно хворими, проте жодного 

формального стосунку до психіатричних лікарень не мають. Це один 

із негативних соціальних наслідків легалізації зброї, що може 

становити загрозу як безпеці та спокою, так і життю людей. 

За даними МВС, на сьогодні в Україні зареєстровано більш ніж 

600 тис. власників вогнепальної зброї, у яких в особистому 

користуванні перебуває майже 900 тис. одиниць. При цьому за 2014 

рік Генеральна прокуратура зареєструвала 3008 кримінальних 

правопорушень із її використанням. Для порівняння: у невоєнному 

2013-му таких правопорушень було вдвічі – 1238. 

Франція та США у світлі останніх подій прагнуть скоротити обіг 

та продаж зброї, суттєво посилити контроль за нею. Тобто саме 

демократичні країни з високим рівнем свободи планують 

http://www.theinsider.ua/politics/5681366c31352/
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обмежувати цю свободу в питаннях, які стосуються безпеки 

громадян, держави та суспільства. 

Отже, одним із найголовніших наслідків легалізації зброї в 

Україні буде підрив довіри громадян до суспільства, політиків, 

соціуму. Її розповсюдження, яке може призвести до насильства, 

залякувань та погроз, а також радикальних дій, похитне довіру 

українців не лише одне до одного, а й до суспільства загалом. 

У контексті цього питання слід поговорити і про використання 

зброї. Який відсоток імовірності того, що власник не застосує її, 

приміром, у стані афекту? 

Питання і в тому, навіщо купувати зброю, коли нею не 

користуватися. Як і будь-яку річ, зрештою. На перший погляд, 

зброєю обзаводитимуться для самооборони, та насправді це 

твердження – швидше прикриття. 

Існує також проблема безпідставного використання зброї для 

врегулювання конфліктів на сімейному чи побутовому рівні. 

Останнім часом в Україні часто трапляються саме такі випадки. 

Наслідком легалізації зброї може стати практика карання 

громадянами одне одного, бо сумні події Євромайдану, показали, що 

внаслідок появи можливості отримати зброю нелегальним способом 

на території України побільшало злочинів як у громадських місцях, 

так і в приватних на побутовому рівні. 

Запитання, легалізувати зброю в Україні чи ні, лишається без 

відповіді. Не знайдеться жодного експерта, який так чи інакше 

конкретно висловився б щодо цього.Осмислюючи цю проблему, 

візьмімо до уваги і ще одне: будь-яка ситуація вбивства має бути 

розглянута з позиції самооборони або злочину. Сьогодні надзвичайно 

важко встановити де закінчується перша й починається останній. 

Буде кількість убивств зменшена чи збільшена, це також дуже 

важке запитання, на котре об’єктивно не відповість жоден експерт. 

Пам’ятаймо, що легалізація зброї – дуже складний і тривалий процес 

установлення нового порядку та зміни психологічного контролю за 

людьми, який потребує подальшого аналізу для прийняття 

відповідного рішення. 

 Отже, давати дозвіл на володіння зброєю всім бажаючим за 

наявності лише медичної довідки не можна, дозвіл слід видавати в 

двох випадках: по-перше, якщо існує реальна загроза життю людини, 
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наприклад при підтвердженні інформації про існування такої загрози 

працівниками міліції можна було б надавати тимчасовий дозвіл на 

носіння вогнепальної зброї. По-друге, право на вільне володіння 

зброєю могло б надаватись особам, професійна діяльність яких 

постійно пов’язана з ризиком (наприклад, працівники поліції, судді 

тощо). Важливим критерієм також, є відсутність закону, який 

встановив би чіткі норми, за допомогою яких правоохоронні органи 

могли б контролювати обіг зброї. Стосовно права на володіння 

зброєю особами, не зазначеними вище, то його впровадження може 

загрожувати не лише окремим громадянам, а й суспільству та 

державному ладу в цілому.  
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ОСНОВА СУДОВОЇ 

ПРОЦЕДУРИ  

 

Принцип верховенства права є неодмінним елементом сучасних 

концепцій правової держави і демократії. Саме на цій засаді 

будуються уявлення про судову владу, призначення якої – захист 

прав і основоположних свобод людини. В умовах триваючої судово-

правової реформи вказаний принцип набуває особливої актуальності. 

Верховенство права є загальноправовою цінністю, яка 

досліджуються переважно філософами і теоретиками.  

За класичним обґрунтуванням принципу верховенства права, 

зробленим відомим англійським юристом, професором 

Оксфордського університету Альбертом Веном Дайсі, його основу 

складають три положення:  

- відсутність державного свавілля; 

- підпорядкування кожного звичайному закону, який 

застосовується звичайними суддями;  

- загальні норми конституційного права утворюють результат 

загального права країни. 

Іншими словами, державна влада неповинна мати широкі 

дискреційні повноваження, що забезпечить відсутність свавілля з її 

боку. Тобто, повинна бути дотримана юридична рівність усіх 

громадян перед законом у межах єдиної, загальної системи 

юрисдикції; права людини мають забезпечуватися в судовому 

порядку, система прав людини повинні не лише декларуватися в 

конституції, але й існувати в реальному режимі завдяки ефективно 

діючому механізму судового забезпечення. 
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Саме із утвердженням судової влади як незалежної й самостійної 

гілки влади пов’язано становлення принципу верховенства права у 

вітчизняній юриспруденції. 

Існує деякий консенсус щодо елементів без яких 

поняття верховенства права просто втрачає свій сенс на існування, 

саме як принципу. Такими стрижневими елементами є: законність; 

юридична визначеність; заборона свавільності; повага до людських 

прав; справедливість.  

Відповідно до ст. 1 Конституції Україна є правовою державою, 

тобто державою, що заснована на визнанні та реальному забезпеченні 

прав і свобод людини і громадянина, верховенстві права, взаємній 

відповідальності людини і держави. Обов’язковим атрибутом такої 

держави є належна судова влада, формою здійснення якої є 

правосуддя, що забезпечує захист та поновлення прав і свобод 

людини і громадянина.  

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (далі – Конвенція) визначає право кожної людини (особи) на 

справедливий суд. 

Принцип верховенства права закріплений не лише на 

конституційному, але й на галузевому рівні, а також на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів. Так, наприклад , ст. 2 

Закону України « Про судоустрій та статус суддів» від 15.12.2017 

передбачає, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства 

права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до 

інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, 

а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

В умовах сьогодення, враховуючи визначальні суспільно-

політичні фактори та виходячи з положень Конвенції, право на 

справедливий суд є абсолютним правом, і містить у собі наступні 

елементи: право на суд; незалежний та неупереджений суд, під час 

процедури перегляду судових рішень; справедливість судового 

розгляду; перегляд рішень у розумні строки. 

Справедливість судового розгляду як ключова складова 

принципу права забезпечення на справедливий суд в рішеннях 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) визначається тим, 

наскільки справедливим був розгляд певного спору на всіх його 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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етапах. Справедливість згідно статті 6 Конвенції, залежить від того, 

чи були надані заявникам можливості для того, щоб викласти свою 

позицію по справі. 

Аналіз практики ЄСПЛ показує, що не існує часового обмеження 

для розгляду певного спору або справи. Всі  спори розглядаються в 

залежності від конкретних обставин, тобто несуть характер 

індивідуальності. У ЄСПЛ розумний строк визначається в результаті 

сукупної перевірки, яка ґрунтується на таких критеріях: характер 

спору, його складність, поведінка сторін, поведінка влади.  

Отже, Конвенція є певним гарантом на справедливий суд, а 

ЄСПЛ надав детальну характеристику кожного з складових 

елементів. Як наслідок, право на справедливий суд можна визначити 

як верховенство права на якому будується сучасне демократичне 

суспільство. При цьому роль суду в забезпеченні верховенства права 

полягає насамперед у захисті загальновизнаних прав і свобод 

людини. 
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COMBATING KIDNAPPING AND HUMAN TRAFFICKING IN THE 

COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION 

 

Trafficking in human beings is a social problem of our time. Among 

the major violations of human rights in the world, today is the actual crime 

that has many names: “white slavery”, “human trafficking”, “trafficking 

in persons”. Human trafficking is a global problem that affects the lives of 

millions of people in almost every country of the world, and which 

deprives them of their human dignity. As one of the most disgusting crimes 

in the world, human trafficking is misleading and makes a sacrifice of 

women, men and children from all over the world, every day causing them 

to be exploited. 

The Asia-Pacific region is represented by countries around the 

perimeter of the Pacific Ocean, which include Japan, Australia, New 

Zealand and the surrounding island states, areas of North America, as well 

as new industrialized countries in the south-east Asia: Hong Kong, 

Singapore, South Korea and Taiwan. 

In recent years, trafficking in people has re-emerged as an issue of 

global concern. The majority of trafficking victims are women girls, 

especially for the purpose of commercial sex. To a lesser extent men and 

boys are also affected. This commercial sex industry has substantially 

grown in the last decades not least due to the development of sex tourism 

to some Asian countries from countries outside and inside our region. 

Speaking broadly, anti-trafficking options could be divided into such 

categories:  

- preventing men, women and children from being trafficked;  

- protecting the human rights of victims of trafficking;  

- prosecuting traffickers and enforcing laws against trafficking.  
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- pay attention to female rights and adopt gender-sensitive and right-

based migration policies 

In the recent years, various initiatives and programs in the countries 

of the Asia Pacific have begun addressing the problem of human 

trafficking, especially in women and children. Governments are becoming 

active, although most programs are carried out by non-governmental 

organization (NGOs) with a focus on local communities. Other NGOs 

have regional or even global mandates to combat trafficking. Regionally, 

a Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and 

Children for Prostitution has been adopted by the South Asian Association 

for Regional Co-operation (SAARC) in 2002.  The Association of 

Southeast Asia Nations (ASEAN) also adopted a resolution to fight against 

human trafficking, a priority. In 2001, in fact, the Regional Commitment 

and Action Plan of the East Asia and Pacific Region Against Commercial 

Sexual Exploitation of Children was adopted in Bangkok, Thailand. In 

November 2004, the ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, 

Particularly Women was adopted. The Coordinated Mekong Ministerial 

Initiative against Trafficking (COMMIT) adopted a Plan of Action. More 

recently, the said five Mekong countries (China, Vietnam, Cambodia, Lao 

PDR, and Thailand) have formed an intergovernmental forum in October 

2004 and adopted "the Mekong Children's Recommendation for Action on 

Human Trafficking". Further, the Regional Ministerial Conference on 

People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Trans-national 

Crimes also recently held its annual meeting in Japan. Based on a more 

comprehensive understanding of trafficking is also the Asian Regional 

Initiative Against Trafficking in Persons, Particularly Women and 

Children (ARIAT). The Asia Pacific Forum agreed in 2002 to establish 

focal points on the human rights of women- also with regard to trafficking 

- within each Forum Member Institution and to have a Forum Secretariat 

coordinate a network amongst them. 

Interpol also helps to solve this problem. The global nature of human 

trafficking requires a global dimension of information sharing to combat 

it. Interpol provides an online database to give local law enforcement 

access to cross-border data for international criminals. It also allows for 

increased cooperation if local law enforcement has information in one 

country about a criminal in another country. Interpol's databases will 

simplify the identification of criminals by streamlining data aggregation 
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and improving access to information for local law enforcement. Denying 

access to travel and identity documents is one tactic that traffickers use to 

trap their victims, making this database especially helpful in identifying 

trafficked individuals. 

For today many countries have already adopted anti-trafficking laws 

and national actions plans. To my mind governments have to care their 

citizen and respond, especially when their own nationals are involved in 

it. The problem of trafficking is international in nature and only an 

international response can succeed.  
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HUMAN TRAFFICKING IN INDIA 

 

Human trafficking is the third largest organized crime after drugs and 

the arms trade across the globe. According to the definition of the United 

Nations – trafficking is any activity leading to recruitment, transportation, 

harbouring or receipt of persons, by means of threat or use of force or a 

position of vulnerability.  Close to 80% of the human trafficking across the 

world is done for sexual exploitation and the rest is for bonded labor and 

India is considered as the hub of this crime in Asia. As per the statistics of 

the government – in every eight minutes a child goes missing in this 

country.  

As per the record, in India, there are 1794 identified places of such 

origins from where females victims are being trafficked. The whole chain 

of this transportation process has involved number of stakeholders in this 

crime of trafficking. In fact, it is a billion dollars business industry and a 

complete chain of networking and lobbying from powerful to the gross 

root village level trafficker. The extent is that, it has resulted to make this 

industry as one of the organized crime industry in the world. The result is 

the decrease of social programme and increase in the incentives to 

consumption where sex and trafficking is not exempted. In fact, nearly 2.5 

million people in forced labour including sexual exploitation at any point 

of time. It is found that majority of trafficking victims lies between the age 

group from 18 to 24 years. An estimated 1.2 million children are trafficked 

every year [1, 2]. 

Delhi is the hotspot for illegal trade of young girls for domestic labour, 

forced marriage and prostitution. Delhi is also the transit point for human 

trafficking. Kids especially girl and young women, mostly from Northeast 

are taken from their homes and sold in faraway states of India for sexual 

exploitation and to work as bonded labour by the agents who lure their 

parents with education, better life, and money for these kids. Agents do 

not send these kids to school but sell them to work in brick kilns, carpentry 

units, as domestic servants, beggars, etc., whereas girls are trafficked for 
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the purpose of sexual exploitation. Even these girls are forced to marry in 

certain regions where female to male sex ratio is highly disturbed. Children 

from tribal areas are at greater risk of human trafficking. Recently there 

were cases of human trafficking in which most of the children were from 

the Kuki tribe in Manipur’s Tamenglong district. Reason for this was the 

tribal clashes that let the human trafficking to prosper. Conflict between 

the Kukis and Nagas tribe in Northeast region between 1992 and 1997 left 

many kids homeless. These kids were taken by agents to the other parts of 

the country [1]. 

As far as the legal framework and perspective on the issue of Human-

trafficking is concerned, several International and National Conventions, 

laws and protocols have been adopted by the international and state 

agencies and departments. Article 23 in the constitution of India prohibits 

trafficking in human beings and forced labour. The Suppression of 

Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 was enacted with an 

objective of abolishing the immoral trafficking in women and girls. This 

act was later amended and renamed as The Immoral Traffic (Prevention) 

Act (ITPA). ITPA is a special legislation that deals exclusively with 

trafficking. However, irrespective of the legal sanctions and constant 

watch, it is the fact of the matter that the phenomenon of human-trafficking 

has not reduced yet. In fact, it is still expanding and flourishing its 

existence among the vulnerable groups and has huge impact on their basic 

fundamental rights of having a dignified life with full liberty as guaranteed 

by the constitution [2]. 

Since the previous laws don’t regulate criminal activity in sphere of 

human trafficking, legislators have been trying to find ways for tighten the 

law and improve its sanction. The government is set to introduce a law to 

guard against human trafficking, proposing a 10-year punishment for those 

engaging in "aggravated forms of trafficking" while seeking life 

imprisonment for repeat offenders. A bill to identify various forms of 

trafficking, including for the purposes of bonded labour, sexual 

exploitation, pornography, removal of organs and begging, has proposed 

severe punishment for those engaging in the heinous crime. Listing out the 

'aggravated forms of trafficking', the bill speaks about offences such as 

forced labour, or bonded labour, by using violence, intimidation, 

inducement, promise of payment of money, deception or coercion. In 

addition, it mentions trafficking after administering any narcotic drug or 
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psychotropic substance or alcohol, or for the purpose of marriage or under 

the pretext of marriage. The bill also spells out measures towards relief 

and rehabilitation for the victims of trafficking, and seeks the formation of 

a committee for this purpose [3]. 

Finally, human trafficking is one of the major concern of twenty first 

century that has taken a rapid pace with the advent of the free movement 

and free trade under the shadow of globalisation. Social inequality, 

regional gender preference, imbalance and corruption are the other leading 

causes of human trafficking in India. Under the Immoral Trafficking 

Prevention Act (ITPA) trafficking for commercial sexual exploitation is 

penalized. The punishment ranges from seven years’ to life imprisonment. 

Prime Minister Narendra Modi’s government plans to unveil India’s first 

comprehensive law on human trafficking, which will unify existing laws, 

prioritize survivors’ needs and provide for special courts to expedite cases. 

Also the Government of India launched an anti-human trafficking web 

portal in February 2014 that they hope will be an effective way for 

interested parties to share information about this topic. Still there is a huge 

gap between enactment and enforcement of these laws. There should be 

strict disciplinary action against everybody involved in such a crime then 

only this problem can be addressed. Also better education and other 

facilities should be provided at native places so that parents do not opt 

these ways for their kids. Above all attitude towards women and young 

girls must change. 
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THE UNITED STATES WAR ON DRUGS 

 

The United States has been engaged in a “war” for nearly 25 years. A 

war in which there is a great deal of confusion as to why we are engaged 

in it, and if we are in the war for the right reasons. The resolution of the 

war is curtailed by varying opinions and subjective statistical proof. The 

war which has been a continuing struggle, is the “war on drugs”. At the 

heart of this war is a fundamental question: Is this a battle the United States 

can win? It is likely everyone will agree drugs are harmful, they have 

serious medical side-effects. Drugs are addictive; can ruin a family, a job, 

a life. Drugs have very negative side effects, but is the solution to fight a 

very costly and ineffective battle to eradicate drugs entirely? Is this even a 

possibility? War on drugs has likely caused much more harm than good 

[1]. 

Certain drugs are much more serious than other ones. LSD was 

originally produced as an elephant tranquilizer and can obviously cause 

very violent and serious effects. There have been incidents of people, high 

on LSD, ripping their hands out of handcuffs, by breaking every bone in 

their hands. The scary things are these people didn’t even feel it. Cocaine 

and crack are much more prevalent, very addictive, and can kill you the 

very first time you try them. Many will remember the great promise of 

basketball player Len Bias, whose life was taken after one night of 

experimentation with cocaine. Heroin use is very addictive, leaves its users 

feeling and looking empty, and the spread of AIDS is proliferated by the 

sharing of needles for this drug. So all these drugs can be lumped into the 

“very serious/addictive” category, with obvious varying extremes. Should 

Marijuana fit into this category? A scientific study funded by the White 

House says no. The study showed, “Marijuana’s active ingredients seem 

to have many medical benefits including pain relief, control of nausea and 

vomiting, and appetite stimulation”. The study also rejected the notion that 

marijuana is a “gateway drug.”  Many experts believed that using 

Marijuana is a stepping stone and once people can’t get a high from pot, 
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they will move on to more serious drugs. The study gave no proof that this 

gateway phenomenon existed, and seemed to point in the direction of at 

least reconsidering our current position on Marijuana [2]. 

What do we have to enjoy from legalizing Marijuana, and possibly 

other drugs, or at least regulating there use?  Consider the experiences of 

Holland--a country where drugs fall under the jurisdiction of health 

agencies, not law enforcement, which has seen a decline in chronic use of 

hard drugs and casual use of soft drugs since decriminalization.  If illegal 

drugs are so obviously harmful to people’s health, why is it necessary to 

put so many American adults in prison to prevent them from using these 

drugs?  If people want to take drugs, people are going to find a way to get 

drugs.  The problem is the war on drugs is not attacking the right people.  

The people being hurt are the recreational users who get busted for having 

$50 worth of pot or cocaine in their pockets.  These people aren’t drug 

dealers, they aren’t gang-bangers, they are people with families, that use 

drugs, and are put away for decades.  Consider some simple figures: “The 

number of federal prisoners who are drug offenders is 55, 624, 50% of  

whom are non-violent first time offenders. 59% of federal prisoners are 

incarcerated for drug chargers, compared to only 2.5% incarcerated for 

violent crimes. 717, 720 Americans were arrested in 1997 for murder, rape, 

robbery, and aggravated assault (combined), while 695,200 were arrested 

for marijuana offenses alone”.  I feel the last figures are the most telling. 

It just seems like the purpose of the war on drugs has been lost, and as a 

result of the powers that be not accepting an alternative, other battles are 

being lost as well. Jimmy Carter once said, “Penalties against possession 

of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the 

drug itself”.  Currently this is not the case, and this is just another example 

of a need for change [2]. 

The modern drug war began in the 1960s, and for thirty-five years, it 

has failed to produce and real success. Which is better for America during 

the next 35 years, prohibition with the continuing costs and 

ineffectiveness, or reform policies that approach the problem from a 

different angle. [1] Instead of spending so much money on imprisoning 

drug offenders and preaching why drugs are bad, why not spend the money 

on schools, and school programs? The idea is to keep kids from using 

drugs, and this will in turn reduce the numbers of adults that use drugs. 

The same goal is present in alcohol and cigarettes, and it is handled much 
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differently. Why not treat at least Marijuana just like cigarettes and 

alcohol. Don’t make it illegal, just take steps to discourage people from 

using it. Education is a must, but prosecuting small time offenders is 

pointless. The facts just don’t do much to support the war on drugs. 
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THE COPS OFFICE AS A POLICE COMMUNICATION TOOL IN THE USA 

 

The Office of Community Oriented Policing Services (the COPS 

Office) is the component of the U.S. Department of Justice responsible for 

advancing the practice of community policing by the nation’s state, local, 

and tribal law enforcement agencies through information and grant 

resources. 

The police have an enormous number of communication tools 

available to them. They range from the one-on-one conversations 

employees have with people every day to the sophisticated high-tech 

methods of reaching a large number of people in a matter of minutes. 

Traditional tools: 

- The news media have been the primary method that police have 

used for many years in their efforts to inform the community about 

incidents and overall departmental activities. 

- The news conference is a good way to release information on high 

profile incidents so that all interested journalists are receiving the 

information at the same time. 

- Radio and television talk shows which provide an excellent 

opportunity to reach the audience that these shows target. 

- Most police departments produce a series of reports that address a 

variety of issues—some are annual and others are more frequent. 

- Newsletters are an old standby for informing both internal and 

external audiences. They are used primarily to provide regular updates on 

the organization—new programs, project progress, an employee’s or 

citizen’s contributions, and news about employees. 

- Brochures are a tool that can be effectively used to focus a single 

well-crafted message to the targeted audience. The police have used them 

for many years to provide information on everything from employment 

opportunities to crime prevention. 

- The “FAQ” is a tool that has been around for many years because 

it can be a very effective method of communicating with the public. The 
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most useful FAQ covers subjects that draw the greatest inquiry and 

presents information in a highly readable, succinct format. Every 

department should prepare a list of FAQs and regularly update them.[1] 

Examples of questions are :  

How do I contact the department in a non-emergency? 

How do I find out what is happening with my case? 

How do I get a copy of a police report? 

Who do I call if a relative or friend has been arrested? 

The “new” communications tools: 

They are about technology and the increasingly social nature of news 

and information sharing. 

- The agency’s web page is now an important part of that 24/7 

presence and can also leave visitors with either a positive or negative 

impression. These sites continue to increase the amount and type of 

information for visitors. 

- Blogs are very much a part of the news and communications tools 

in today’s world, the police have not been as quick to adopt them. 

- The new tools include social media, and in many ways these 

present the most interesting and productive communications opportunities. 

The Major Cities Chiefs Survey had similar results: 

- 74% are using Facebook  

- 77% are using Twitter  

- 65% are using YouTube 

- 15% are using Flickr  

- 3% are using MySpace [1]. 

E-mail has become one of the most frequently used methods of 

communicating with both internal and external audiences. It can reach 

large numbers of people in short order and provides the opportunity to 

connect with people before or immediately following a news story that 

may not include your perspective. 

Police agencies have invested in a variety of programs that are 

designed to notify members of community emergencies and current 

events, and in some cases individuals will sign up to receive information 

disseminated by the department. Programs like Reverse 911, tip411, 

Citizen Observer, and Nixle have created a range of new or improved 

opportunities to reach the public and should be given some consideration 

as a part of the overall communications plan. 
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The avenues for communication have grown exponentially in recent 

years. The news media have traditionally been the primary method police 

have used to communicate important messages to the public. But now 

“new media” like social networks or blogs are really important to 

communication with public, because police must be able to communicate 

in different languages through methods that are most likely to connect with 

the audience they need to reach – all in a timely way. 
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THE SWEDISH MODEL OF COMBATING  PROSTITUTION 
 

Prostitution existed, exists, and, most likely, will exist in all countries, 

regardless of their cultural development and the measures taken against 

them. Today, at a time when the whole world is captured by an epidemic 

of HIV-infections and sexually transmitted diseases, and prostitution 

contributes to their spread, this problem becomes more urgent than ever. 

The article is devoted to the improvement of prostitution counteraction 

system. Sometimes people from different countries have negative 

consequences for legalization of prostitution. Such phenomenon as 

prostitution can only be eradicated by decreasing demand. An example of 

such eradication is the Swedish model for fighting against prostitution. 

The laws of prostitution in Sweden make it illegal to buy sex, but not 

to use one's own body for such services. Procuring and operating a brothel 

remain illegal. The criminalization of the purchase of sexual services, but 

not the sale of one's own body for sex, was criminalized in Sweden in 1999 

[1]. 

The legislation of it has attracted so much attention. From those who 

argue for the acceptance of prostitution as a work and for commercial sex 

to be seen as a legitimate industrial sector in society, the law has been met 

with considerable criticism. Among those who view prostitution as the 

expression of men's sexual exploitation of women, it is considered a 

breakthrough and a significant step towards more equal gender equality. 

In February 2014 Mary Honeyball recommended the "Swedish model" of 

tackling prostitution, i.e. criminalizing the buyer of sexual purchase.  

The law is a part of a comprehensive policy model, including both 

legal and social measures, which should be fully understood in a broader 

framework of other policy areas such as gender, sexuality and social 

welfare. In April 2005, the addition of the clause "That which is stated in 

the first section applies also if the payment has been promised or made by 

someone else" to include third party procurement, which was 

acknowledged as a loophole. Sexual Acts with children were also added 
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(Section 9), and the Sex Purchase Law was moved to the Penal Code. 

Prostitution policies have also changed in other parts of the Nordic region 

(Norway and Iceland (2009) have criminalized the purchase of sex, 

Finland (2006) has criminalized sex buying from trafficking victims or 

people involved in pimp organized prostitution, Ireland (2014), Northern 

Ireland (2015) and France (2016), which are prohibiting the purchase of 

sex, have been "in harmony" with this model).  

The data of the conducted studies and the report of 2008 "Prostitution 

in the Nordic countries", drawn up on their basis, shows that the number 

of buyers of sexual services in Sweden in the ten years that have passed 

since the law was introduced has decreased. Through the questionnaire it 

was found out, in particular, whether the law affected the behavior of 

people. The responses received and their comparison with the results of a 

similar survey in 1996 led to the conclusion that the number of men who 

buy sex decreased from 19% to 6% [2].  

The Swedish model is unique in that it calls for a radical 

reconsideration of men’s responsibility to prostitution. The rationale 

behind “the Swedish model” is that prostitution should be defined 

according to what it primarily is, namely about men’s sexuality, not 

women’s. Without men’s demand for prostitute women, there would be no 

such women. At the same time, it is important to realize that no single law 

or comprehensive policy model, for that matter, is going to solve the 

problem of prostitution. However, with “the Swedish model” the first 

necessary steps have been taken towards ending the idea of prostitution as 

just work and that the demand for it is inevitable.  
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KIDNAPPING AS A SOCIAL PROBLEM 

 

Among the most serious violations of human rights in today`s world, 

a crime that has many names – «white slavery», «human trafficking», 

«smuggling of people» – irrelevant. Experts estimate approximately 2 

million people annually become «living goods». 

Human trafficking is a serious crime that abuse people`s fundamental 

rights and dignity. It involves the criminal exploitation of vulnerable 

people for the sole purpose of economic gain. 

The difficult economic situation in countries, high unemployment, 

inadequate legislation and legal uninformation of citizens are the main 

conditions that contribute to this phenomenon. In an effort to better luck, 

people go abroad to look for good work. Smart businessmen use hundreds 

of such seekers annually.  

Human trafficking is a modern form of slavery. It is often 

transnational in character and its victims are of both genders and all ages. 

Trafficking can take various forms and may involve: 

1) sexual exploitation, including prostitution; 

2) forced labor or services; 

3) slavery, servitude and related practices; 

4) the removal of vital organs [1]. 

Trafficking in persons, in particular women and children, is a well-

organized transnational criminal business, closely linked to such 

phenomena as prostitution, drug addiction and porn industry [2]. 

The United Nations (UN) has released guidelines on how human 

trafficking can be prevented on an international scale. According to the 

guidelines nations should identify demand as a major cause for trafficking 

to exist. It is also recommended that poverty, inequality and discrimination 

be examined as these factors, depending on prevalence, can lead to 

trafficking. According to a report on human trafficking prevention, it is 

recommended that it is the government's job to improve the options that 

are available to its citizens and migrants through various programs that 
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will lead to an overall improved life. Education on various opportunities 

and the many dangers of migrating through the help of human traffickers. 

Governments can also help by increasing law enforcement against 

traffickers to meet legal obligations and by providing proper identification 

to all citizens [3]. 

Kidnapping should be stopped. Apart from supporting government 

efforts to improve the peace-and-order situation, we ourselves should take 

our own precautionary, prevention and security measures to protect 

ourselves. It is better to focus on crime prevention rather than crime 

solution. 
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THE PROBLEM OF INTERNATIONAL ARMS TRADE IN UKRAINE 

 

The international arms trade is unique because it is a sector of trade 

that receives a larger amount of attention than its size deserves from an 

economic perspective. The reason for this attention is obvious: the 

international arms trade has the potential to fuel interstate conflict, 

intrastate conflict, and, to a lesser extent, enables repressive policies within 

states. While there is no overarching theory of interstate arms transfers, 

scholars generally agree on the base motivations of states to engage in arms 

transfers. The motivation to import revolves around domestic and 

international security concerns – regardless whether they are perceived or 

real. The motivation to export is related to strategic, political, and/or 

economic interests. 

Ukraine, during war, becomes a trove for black market arms trade. 

While the fighting raged, the weapons stayed in the conflict zone. In 

February 2015, the sides in the conflict agreed a ceasefire. The fighting did 

not stop, but the intensity subsided, and weapons started leaking out of the 

battlefield [1]. 

Official data is patchy but what figures there are indicate the problem 

is getting worse. The number of prosecutions for weapons offences so far 

this year in Ukraine is double the amount for the whole of 2015, according 

to the general prosecutor’s office. In many cases, the cause is negligence. 

Irregular units often do not keep proper control of the weapons in their 

inventories or fail to make soldiers surrender their guns when they go on 

leave. “Some say ‘I forgot’, some say ‘It’s for fishing’ or ‘It’s a present for 

a friend’ and then we hear about these things blowing up in apartments, in 

yards and on the street. It’s a threat to national security.” But there is 

evidence too of criminal intent to smuggle weapons out for sale to 

organized crime groups [2]. 

Ukraine – one of the world’s biggest arms manufacturers - kept its 

sizable arsenal. 
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International partners are looking at us and for the arms trade to be 

built in Ukraine and that we could gain the partners' confidence in the 

issues of arms delivery for the fight against the aggressor in the east of 

Ukraine, we need to fight effectively against the black arms market. Only 

stability in issues related to weapons and their use, can give confidence to 

international partners for cooperation. But for today Ukraine still has 

something to work on these matters. 
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TERRORISM AND COUNTER-TERRORISM IN THE WORLD 

 

The relevance of the topic: the study of terrorism will help confront 

more effectively from this kind of organized crime in the world. 

Terrorism is the use of fear and acts of violence in order to intimidate 

societies or governments. Many different types of social or political 

organizations might use terrorism to try to achieve their goals. People who 

do terrorism are called terrorists. The foundation of modern terrorism is 

the work of Sergey Nechayev, a Russian radical who developed strategies 

for carrying out terrorism [1]. 

It is difficult to explain terrorism. Terrorism has no official criminal 

law definition at the international level. Common definitions of terrorism 

refer to violent acts, which are intended to create fear (terror). They may 

be done for a religious, political, or ideological goal, and often target 

civilians. Some definitions now include acts of unlawful violence and war. 

The use of similar tactics by criminal gangs is not usually called terrorism. 

The same actions may be called terrorism when done by a politically 

motivated group. 

There are over 100 definitions of "terrorism". In some cases, the same 

group may be described as "freedom fighters" by its supporters and 

"terrorists" by its opponents. The term 'terrorism' is often used by states to 

criticize political opponents. As well, states may do state terrorism. 

One form of terrorism is the use of violence against noncombatants 

for the purpose of gaining publicity for a group, cause, or individual. 

Terrorism is, in the broadest sense, the use of intentionally 

indiscriminate violence as a means to create terror among masses of 

people; or fear to achieve a financial, political, religious or ideological aim. 

It is used in this regard primarily to refer to violence against peacetime 

targets or in war against non-combatants. The terms "terrorist" and 

"terrorism" originated during the French Revolution of the late 18th 

century. 
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The Task Force defines terrorism as "a tactic or technique by means 

of which a violent act or the threat thereof is used for the prime purpose of 

creating overwhelming fear for coercive purposes". It classified disorders 

and terrorism into six categories: 

1) Civil disorder – A form of collective violence interfering with the 

peace, security, and normal functioning of the community. 

2) Political terrorism – Violent criminal behaviour designed primarily 

to generate fear in the community, or substantial segment of it, for political 

purposes. 

3) Non-Political terrorism – Terrorism that is not aimed at political 

purposes but which exhibits "conscious design to create and maintain a 

high degree of fear for coercive purposes, but the end is individual or 

collective gain rather than the achievement of a political objective". 

4) Quasi-terrorism – The activities incidental to the commission of 

crimes of violence that are similar in form and method to genuine terrorism 

but which nevertheless lack its essential ingredient. 

5) Limited political terrorism – Genuine political terrorism is 

characterized by a revolutionary approach; 

6) Official or state terrorism – "referring to nations whose rule is 

based upon fear and oppression that reach similar to terrorism or such 

proportions". It may also be referred to as Structural Terrorism defined 

broadly as terrorist acts carried out by governments in pursuit of political 

objectives, often as part of their foreign policy [1]. 

Other sources have defined the typology of terrorism in different 

ways, for example, broadly classifying it into domestic terrorism and 

international terrorism, or using categories such as vigilante terrorism or 

insurgent terrorism. One way the typology of terrorism may be defined as: 

Political terrorism, Sub-state terrorism, Social revolutionary terrorism, 

Nationalist-separatist terrorism, Religious extremist terrorism, Religious 

fundamentalist Terrorism, New religions terrorism, Right-wing terrorism, 

Left-wing terrorism, State-sponsored terrorism, Regime or state terrorism, 

Criminal terrorism, Pathological terrorism [1].  

Counter-terrorism, also spelled as counterterrorism, is work to prevent 

and fight against terrorism. Counter-terrorism is usually done by 

governments, militaries, police forces, and special counter-terrorism units. 

There are many different ways to do counter-terrorism. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Violence
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https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism#cite_note-105
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Counter-terrorism is broad in scope. Specific types of counter-

terrorism include: 

- Preemptive or reactive military action. 

- Fortification and other technical means. 

- Increased intelligence and surveillance activities. 

- Preemptive humanitarian activities. 

Terrorism presents a grave challenge to the people and government in 

the world. If we want to effectively deal with this menace, all world needs 

to stand united to fight the perpetrators of terror. All countries need to rise 

above their partisan lines to give a befitting reply to terrorists and their 

masterminds operating from across the borders. 
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USING PAPER FINGERPRINTS IN THE FIGHT AGAINST FORGERY 

 

As hacking and other digital based crimes are in the spotlight at 

present, it can be easy to forget one of history’s oldest crimes – forgery. 

Thanks to research at Newcastle University, scientists have discovered a 

method of using paper fingerprints to help lessen the spread of forged 

documents. 

Scientists from Newcastle University, UK, have found an inexpensive 

and easy way to validate the authenticity of ANY paper document just by 

taking a picture of it on a standard camera. Analysing the translucent 

patterns revealed when a light shines through paper, the researchers have 

been able to identify a unique ‘texture’ fingerprint for every single sheet 

of paper. 

Capturing the random interweaving of the wooden particles, they 

show that a unique fingerprint code can be captured and verified with 

100% accuracy using nothing more than an off-the-shelf camera. They 

further show that the fingerprinting process remains highly reliable even if 

the paper is treated with rough handling such as crumpling, soaking, 

scribbling and heating. 

Publishing their findings in the academic journal they suggest a new 

way to verify physical documents and reduce the risk of forgery. Dr Feng 

Hao, scientist from Newcastle University, said: “What we have shown is 

that every piece of paper contains unique intrinsic features just as every 

person has unique intrinsic biometric features. By using an ordinary light 

source and an off-the-shelf camera, it takes just 1.3 seconds and one 

snapshot to capture those features and produce a texture ‘fingerprint’ that 

is unique to that document. Cloning the paper document would require 

reproducing the same random interweaving of the wooden particles in the 

paper – which is impossible, massively reducing the possibility of 

forgery.”[1]. 

Designing secure documents that provide high levels of security 

against forgery is a long-standing problem. One way of protecting against 
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fraud is to embed electronics such as RFID chips within the document. 

This solution is currently used in e-passport to prevent forgery. However, 

the security of these relies on the tamper-resistance of the chip and the 

more secure systems bring with them a significant cost. As an example, 

with the addition of a “tamper resistant” RFID chip to the UK passports in 

2006, the cost of an adult passport sharply rose. 

Idea was that the majority of paper used for official and legal 

documents, certificates, invoices and so on is not completely opaque. 

Different types let through different levels of light and reflect it in different 

ways and as a result, each one reveals a unique fingerprint. 

Scientists from Newcastle University proposed an algorithm that 

generates a compact and unique identifier for each sheet of paper. This 

identifier is then converted into a QR code which can be verified efficiently 

off-line by anyone. Since this identifier is basically representative of that 

paper texture, any illegal modifications – including copying the contents 

of the document to another paper sheet – could be identified. In order to 

make each sample – or fingerprint – from the paper sheet consistent, they 

used a rectangular box (dimensions 37 mm x 57 mm) and asked users to 

only capture what was inside this box with the camera. The algorithm 

recognizes this box automatically and the texture patterns inside this area 

are analysed for the fingerprint. One sample from this area to construct its 

fingerprint. 

How the system might be used. 

This technique can be applied to prevent counterfeiting of any 

physical document that is made of paper material, for example, e-passports 

and bank notes. One potential application is to verify the authenticity of a 

university degree certificate. Before the certificate is issued, the paper 

texture is extracted from the certificate, digitally signed by the institution 

and printed on the certificate as a barcode [2]. 

Anyone wanting to verify the authenticity of the certificate would just 

need to take a picture of the texture fingerprint and the system will 

compare the new image with the digitally signed copy stored in the 

barcode. 

The algorithm can also correctly identify the box and automatically 

justify it to the desired position and condition by rotating and masking the 

undesired parts mostly caused by human errors. This makes it robust 

against human mistakes while taking the photo. 



410 

 

References: 

1. Using Paper Fingerprints in the Fight Against Forgery 

http://fmsblog.azurewebsites.net/using-paper-fingerprints-against-forgery/. 

2. Fighting Fogery with Paperfigerprints 

www.sceincenesline.com/news/2017052516060033.html.  

http://fmsblog.azurewebsites.net/using-paper-fingerprints-against-forgery/
http://www.sceincenesline.com/news/2017052516060033.html


411 

Zastavetska Solomiia 

cadet of 304 group of the 

National Academy of Internal 

Affairs 

Language adviser: 

Vasylenko O. 
 

ACTIVITY OF THE MUNICIPAL POLICE IN GERMANY 

 

After 1945, there were many local and city police forces, such as the 

Munich Police Force, throughout Germany. Small towns and rural areas 

that could not or did not want to afford their own police force were covered 

by the Landpolizei which was a rural police force organized by the state 

government. This decentralized system was forced by the US/British-

Military Governments after World War II.  

However, it was not effective in fighting the rise of organized crime 

and terrorism (Baader-Meinhof/RAF). So the local and city police forces 

were merged with the Landpolizei to form the Landespolizei during the 

major reorganization of the German police in the mid-seventies. 

Currently, many cities in Germany also have a local public order 

force. 

These city employees mainly wear uniform but some could be in plain 

clothes and are the municipal administration's eyes and ears on the street.  

Depending on each state's laws, these local employees could be armed 

or unarmed. Mostly they are charged with monitoring municipal by-laws 

and laws that fall under the responsibility of municipalities, which include 

monitoring the conduct of shop owners, sanitation inspections, veterinary 

inspections and minor infractions and misdemeanors such as illegal 

parking, littering, state and local dog regulations etc. They usually only 

hand out warnings and fines and can only perform a citizen's arrest as any 

other citizen can. If they see any major crimes they are required to call the 

State police.  

In few states however, municipal police officers do have the same 

rights, powers and obligations like their counterparts in the state police. 

This is particularly the case in the state of Baden-Württemberg. Municipal 

Police Officers in Baden-Württemberg can use force, make an arrest, 

regulate traffic, ask for identification, search a person, investigate 

misdemeanors and contravention for the state prosecutor among others.  
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The tasks of a municipal police force depends on the size of the 

municipality's territory and the number of inhabitants in which it is 

operating. The police authority (Polizeibehörde) of a town or city can 

transfer more tasks and responsibilities to its police force, only if approved 

from the regional government (Regierungspräsidium). 
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THE FIGHT AGAINST CYBERCRIME IN FINLAND 

 

New technologies create new criminal opportunities but few new 

types of crime [1]. 

Cybercrime means offenses that are committed online by using 

electronic communications networks and information systems. The basic 

types of cybercrime affecting businesses include extortion (for example, 

via ransomware – that is to say, malicious software that restricts access to 

a system and demands that the user pay a ransom to remove the restriction), 

misrepresentation, such as bank mandate fraud, violation of intellectual 

property rights, illegal access and system interference.  

The providers of software and computer services, financial services, 

pharmaceutical and biotech companies and electronic and electrical 

equipment providers are at particular risk [2]. 

While many forms of cybercrime revolve around the appropriation of 

proprietary information for unauthorized use, other examples are focused 

more on an invasion of privacy. As a growing problem around the world, 

many countries are beginning to implement laws and other regulatory 

mechanisms in an attempt to minimize the incidence of cybercrime [3]. 

Finland occupies a leading position in the fight against cybercrime in 

the world. 

The Finnish Criminal Code has been recently amended to combat 

cybercrime more effectively. The Criminal Code now takes a tougher 

stance against cybercrime by amending certain provisions, introducing 

completely new provisions and more severe penalties. The amendments 

entered into force 4 September 2015. From now on, cybercrime offences, 

such as illegal data interference and identity theft, can be found under their 

own titles in the Criminal Code. 

During the past years, the number of cyber-attacks against information 

systems has significantly increased worldwide. In response to the evolving 

forms of criminal activity, the European Parliament has adopted a directive 

https://www.britannica.com/topic/crime-law
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on attacks against information systems (2013/40/EY), which has now been 

implemented in Finland. 

The provision regarding illegal data interference has been clarified in 

the new Criminal Code. Under the provision, it is prohibited to delete, 

damage, alter or suppress computer data on an information system or 

render such data inaccessible. 

In addition, the aggravated illegal data interference outlaws the use of 

botnets. Botnets are groups of computers infected with malicious software 

and controlled by the attacker without the owners' knowledge. This 

amendment to the Criminal Code is welcome, as the cyber-attackers are 

increasingly using virtually hijacked computers to conduct attacks. 

A company can be a victim of such attacks in situations where 

attackers insert a malicious code into software or disrupt service or access 

to a website. Such attacks are likely to cause severe damage to companies, 

as they can lead to loss of revenue and affect customer confidence and a 

company's reputation. Moreover, a brand new cybercrime offence, identity 

theft, is introduced. Identity theft means misuse of another person's – 

including both individuals and companies – identification data to deceive 

a third party.  

Under the Finnish provision, the misuse must cause financial damage 

or other disadvantage to the person whose identification data has been used 

illegally. Identity theft complements and will be applied together with 

fraud and defamation. 

An offence against a company could be classified as an identity theft 

(alongside with fraud) in cases where a company receives a fake invoice 

seeking payment redirection. Typically, the sender of such invoice 

pretends to be a legitimate vendor requesting a wire transfer to a new or 

different bank account. The scam is usually not detected until the company 

is alerted by complaints from the legitimate vendor that payments are 

outstanding and due. 

A company can also be the victim of an identity theft in a situation 

where the offender has created a fake profile of the company on social 

media and promised unfounded discounts for consumers. In that case, the 

company could face costs related to the investigation of the incident and 

possible harm to its reputation. 
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The possible deterrent effect of the amended Criminal Code is good 

news for all companies even though the new provisions, as such, do not 

make ICT systems less vulnerable. 

The pan-European approach facilitates the co-operation between the 

authorities in different jurisdictions. In terms of increased co-operation 

between the authorities, all EU Member States must be able to respond 

quickly to urgent information requests from each other. Member States 

also need to collect statistics on cyber-attacks and report on cybercrime 

offences to the European Commission. The cyber-attack directive and the 

amended Criminal Code aim to reduce the damage and facilitate catching 

perpetrators of cybercrime offences and bringing them in front of the court. 

The best way to prevent and mitigate damages resulting from 

cybercrimes is, of course, to be aware of the risks connected to cyber 

operating environment and to actively maintain a high level of data 

protection. In addition, cyber-insurance that protects your company from 

internet-based risks is also worth considering [2]. 
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GLOBAL COUNTER-TERRORISM STRATEGY OF THE UNITED NATIONS 

GENERAL ASSEMBLY 

 

Modern terrorism after the second world war. The use of terrorism to 

further a political cause has accelerated in recent years. Modern terrorism 

largely came into being after the Second World War with the rise of 

nationalist movements in the old empires of the European powers. These 

early anti-colonial movements recognised the ability of terrorism to both 

generate publicity for the cause and influence global policy. Bruce 

Hoffman, director of the Centre of Security Studies at Georgetown 

University writes that, "The ability of these groups to mobilize sympathy 

and support outside the narrow confines of their actual “theaters of 

operation” thus taught a powerful lesson to similarly aggrieved peoples 

elsewhere, who now saw in terrorism an effective means of transforming 

hitherto local conflicts into international issues."2 This development paved 

the way for international terrorism in the 1960s [1]. 

Number of terrorism-related incidents. There were approximately 

13,488 terrorism-related incidents in 2016 and it caused 34,676 deaths and 

39,851 were in non-fatal terror related injuries 

Does terrorism work? Measuring the effectiveness of terrorism 

requires us to have both a well defined set of objectives for a given terrorist 

organisation as well as a definite way to determine success and failure. 

Consider the example of 9/11 and whether Al-Qaeda achieved its 

objectives: If the objective was to destroy America, then it clearly failed. 

Yet if goal was to intimidate America and publicise the cause, it may be 

considered a success. 

With respect to the question of effectiveness, there are two opposing 

views in the literature. The first posits that terrorists are able to influence 

policy and public opinion and that terrorism is increasing worldwide 

simply because it is effective. The second view argues that terrorists hardly 

ever achieve their main objectives and that terrorist groups tend to be 

unstable and disintegrate over time. 
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Terrorism in modern world. Terror continues all over the world and it 

is the biggest problem of the era. Terror sprouted in the Middle East. The 

terrorist attacks in Paris, of course, was bitter. It was a massacre, 

barbarically treated. Nobody can remain in silent against this barbaric 

massacre. Also, Turkey has suffered from terrorism for decades, learned 

to live with terrorism though it is difficult. What should be done to struggle 

with terrorism in the world? The resources of terrorism and 

counterterrorism is important. Elements that nourish the terrorism are 

drugs, trade of arms, oil and gas resources like ISIS (the Islamic State of 

Iraq and Syria) have. It holds a very important place in providing the 

militants of terrorist organizations. Firstly, these resources need to be 

eradicated. West should take a common stand against terrorism and 

maintain a resolute struggle. 

The Civil war in Syria has led to a big gap. This gap is filled by ISIS 

today. What is ISIS? Where has been it brought and placed the area? 

Firstly, it must be discussed. The state of terror has been established in the 

region. 

What a pity that terrorism in the geography of Muslim set out in the 

name of Islam. When we look at the war parts and fighting groups, parties 

attack each other’s with shouting ‘Allah Akbar’ and kill the people without 

considering children, elderly, women and men [2]. 

Each of this terrorist who believe that they fight on behalf of Islam 

can be a suicide bomber. Because they believe that if they become martyrs, 

they will go to paradise in the afterlife and they believe that they will live 

in the beauty that they cannot live in this world, in another world.  

The United Nations General Assembly adopted the Global Counter-

Terrorism Strategy on 8 September 2006. The strategy is a unique global 

instrument to enhance national, regional and international efforts to 

counter terrorism.   

Through its adoption that all Member States have agreed the first time 

to a common strategic and operational approach to fight terrorism, not only 

sending a clear message that terrorism is unacceptable in all its forms and 

manifestation but also resolving to take practical steps individually and 

collectively to prevent and combat it. Those practical steps include a wide 

array of measures ranging from strengthening state capacity to counter 

terrorist threats to better coordinating United Nations system’s counter-

terrorism activities. 
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The adoption of the strategy fulfiled the commitment made by world 

leaders at the 2005 September Summit and builds on many of the elements 

proposed by the Secretary-General in his 2 May 2006 report, entitled 

Uniting against Terrorism: Recommendations for a Global Counter-

Terrorism Strategy.  

The General Assembly reviews the Strategy every two years, making 

it a living document attuned to Member States’ counter-terrorism 

priorities.  

Plan of Action. The States Members of the United Nations, resolve: 

To consistently, unequivocally and strongly condemn terrorism in all 

its forms and manifestations, committed by whomever, wherever and for 

whatever purposes, as it constitutes one of the most serious threats to 

international peace and security. 

To take urgent action to prevent and combat terrorism in all its forms 

and manifestations and, in particular: 

a) To consider becoming parties without delay to the existing 

international conventions and protocols against terrorism, and 

implementing them, and to make every effort to reach an agreement on and 

conclude a comprehensive convention on international terrorism; 

b) To implement all General Assembly resolutions on measures to 

eliminate international terrorism, and relevant General Assembly 

resolutions on the protection of human rights and fundamental freedoms 

while countering terrorism; 

c) To implement all Security Council resolutions related to 

international terrorism and to cooperate fully with the counter-terrorism 

subsidiary bodies of the Security Council in the fulfilment of their tasks, 

recognizing that many States continue to require assistance in 

implementing these resolutions [3]. 

To recognize that international cooperation and any measures that we 

undertake to prevent and combat terrorism must comply with our 

obligations under international law, including the Charter of the United 

Nations and relevant international conventions and protocols, in particular 

human rights law, refugee law and international humanitarian law. 
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AUSTRALIAN POLICE PREVENT AND COUNTERACT ILLICIT DRUGS 

USE 

 

The Australian Police has the lead role for the Australian Government 

relating to the detection and prosecution of persons who attempt to import 

or export drugs into Australia.  

- Illegal drugs generally fall into three main categories: -depressants; 

-stimulants; -hallucinogens. 

- Australia's National Drug Strategy involves a balance between 

demand reduction, supply reduction and harm reduction, and includes a 

renewed emphasis on prevention. 

- There are a number of ways in which police contribute to reducing 

illicit drug-related harm. These can include: nonattendance or the use of 

discretion in attending non-fatal overdoses; not policing near harm 

reduction services such as needle and syringe supply programs and 

methadone programs; supporting harm reduction services; informing drug 

users about dangerous batches of drugs; evidence-based community drug 

education; and, managing drug-affected people. 

- There are a number of ways in which police can contribute to 

reducing the demand for illicit drugs. These include encouraging the entry 

of drug users into treatment and utilizing drug diversion schemes. 

- Police can also become involved in community-based activities 

that reduce drug demand and harms. Some examples include : community-

building programs such as crime-prevention committees, Drug Action 

Teams and local sport and recreation programs; youth development 

programs; and, by effectively managing youth in public places. 

- School-based drug education provides another opportunity for 

police to contribute to demand reduction and harm reduction, but it is 

important that these activities be consistent with the evidence on effective 

strategies in this area. 

- It is important that illicit drug supply reduction strategies are 

focused towards harm minimization and fully evaluated. 
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- The researchers identified a number of influences on police in so 

far as their ability to prevent illicit drug use and minimize its harms are 

concerned. They include: the trends and models that guide policing 

practice; the policing workforce itself (including the attitudes of police 

towards, and communication with, the health sector, drug users, and harm 

reduction in general); and the systems used by police (including planning 

methods and strategic approaches, performance indicators, evaluation 

methods, education and training, the use of discretion, and the police 

infrastructure for local problem-solving); and, community and political 

influences [1, 2]. 

In Australia, drug diversion is defined as the broad array of police and 

court programs used to refer detected drug offenders either away from the 

criminal justice system and/or into drug education/ treatment. 
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TURKEY COMBATING АGAINST DRUG TRAFFICKING 

 

Turkey is a leading country in the fight against the illegal trafficking 

of drugs. Drug trafficking in Turkey has been a major problem for decades, 

but the country’s efforts to fight the drug trade have only been partially 

successful. Due to its location Turkey is exposed to extensive flow of licit 

and illicit goods. This location lies at the crossroads of the heroin 

production and consumption markets in Europe. Turkey is also intensively 

exposed to the growing ATS and precursor trade between Europe and the 

Middle East [1]. 

Turkey’s global strategy on the fight against illicit trafficking of drugs 

is based on the principle that the issue can only be addressed by extensive 

cooperation, exchange of information and expertise within the 

international community. With this in mind, Turkey has signed and ratified 

all the relevant UN drug control treaties and also signed the “Agreement 

on illicit traffic by sea, implementing Article 17 of the United Nations 

Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic 

substances” on 6 October 2004. In addition Turkey has concluded bilateral 

cooperation agreements with a large number of countries. “Agreement 

between the European Community and the Turkish Republic on Precursors 

and Chemical Substances frequently used in the illicit manufacture of 

narcotics drugs or psychotropic substances” entered into force on 28 April 

2004. Turkey is also taking active role and is contributing to the work of 

most relevant major international and regional platforms such as the 

UNODC (the Commission on Narcotic Drugs-CND, the Paris Pact), the 

International Narcotics Control Board (INCB), the Pompidou Group, the 

Southeast European Cooperative Initiative (SECI), Black Sea Economic 

Cooperation Organization (BSEC), Economic Cooperation Organization 

(ECO). “National Drug Policy and Strategy Document” covering the 

period 2013-2018 and the “Third National Drug Action Plan” covering the 

period 2013-2015 have both been prepared by the Turkish Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction (TUBİM). The above Action Plan 
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seeks a balanced, effective and coordinated approach at the national level 

with regard to tackling the demand and supply of drugs [2]. 

Turkish counter-narcotics policy is based on three pillars. The first 

pillar focuses on the fight against domestic distribution networks and street 

dealers. The second pillar deals with the dismantling of the international 

drug trafficking networks. The third pillar concentrates on investigations 

related to the financing of terrorism (particularly the PKK) through drug 

trafficking.  

In recent years, the Turkish National Police (TNP) has made nearly 

20 percent of the global heroin seizures. Over the past decade, Turkey’s 

consistent cooperation with European counterparts led to the dismantling 

of numerous heroin networks along the Balkan route [3]. 

Methamphetamine has become a new threat after 2009. Over the past 

two years, the number of meth operations have increased by 55.7 % and 

the volume of its seizures by 39 %. Turkish authorities work closely with 

Malaysian, Japanese and Thai authorities against methamphetamine 

trafficking. In 2012, a joint investigation of Turkish and US agencies led 

to the seizure of nearly 2,6 kilograms of meth. A Turkish-Italian joint 

investigation led to the seizure of 2,8 kilograms and a Turkish-UK joint 

investigation led to the seizure of nearly 709 grams of meth. Currently, 

Turkey is affected by the cocaine traffic both as a transit and a target 

country. 

Turkey is a target country for ecstasy which is produced in the 

Netherlands and Belgium. Turkish law enforcement agencies are engaged 

in close cooperation with the source countries and are keen to increase the 

level of cooperation. To increase the efficiency of police cooperation, 

Turkey has recently expanded its police liaison network to 27 countries 

across the world. They use this network to conduct international 

operations. During the last decade, nearly 119 international operations and 

91 multinational controlled deliveries have been carried out with 35 

countries. Despite these achievements, sometimes face challenges in 

international cooperation emanating mainly from differences in national 

legislations and diversity in institutional priorities of countries. 

Formally, the Turkish National Police (TNP) Department of  Fighting 

Against Drugs, the Gendarmes, and the Turkish Coast Guard are 

responsible for fighting against the supply side of drug trafficking. The 

Ministry of Health (MOH) is charged with managing the importation of 
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substances for legitimate purposes, such as medical use. Along with other 

national actors, the MOH is also responsible for providing treatment to 

drug addicts and preventing drug use. Lastly, the Ministry of Finance is 

tasked with money laundering investigations. These bodies, and Turkey 

more broadly, face several obstacles to developing a more effective policy 

against drug trafficking [4]. 

Drug treatment and prevention and harm reduction approaches remain 

woefully underprovided and underemphasized. It is crucial for Turkey to 

adopt multidimensional approaches and policies in the prevention of drug 

production, trafficking, and use. 
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FOREIGN ANTI-CORRUPTION EXPERIENCE 

 

Perspectives of the chosen topic is the negative impact of corruption 

on the economy in the state, which in turn has a negative impact on overall 

social development and average living standards in the country. Today, 

corruption has penetrated all spheres of life in Ukraine. Moreover, the 

extent of corruption represent a threat to national security and territorial 

integrity of Ukraine. Ukrainian society is not only fully aware of the 

complexity of the situation, and requires the authorities to take drastic anti-

corruption solutions. Recent events on the Maidan prove it in full and 

shows that the Ukrainian people do not want to live as before and to put 

up with the arbitrariness of officials, corruption and social injustice. 

Eliminating corruption is a difficult task and the solution requires a 

systematic approach, as well as the proper political, legal and institutional 

actions. The lack of positive results of the national fight against corruption 

encourages us to learn and summarize the international experience in this 

sphere. Here are a few examples of countries, which had made substantial 

progress in fighting corruption, says V.Kuzmenko. 

Here are some examples of countries that have made significant 

progress in the fight against corruption. 

France 

Sapin II’s adoption of anti-bribery policies and threat of prosecution 

if employees bribe government officials seeks to place the same kind of 

obligations on French businesses as are currently the case with the UK 

Bribery Act or the Foreign Corrupt Practices Act. The new rules mean that 

companies must have policies in place to discourage bribery, as well as 

procedures to prevent bribes from being paid. 

Sapin II will apply to all businesses with more than 500 employees 

and more than 100 million euros in annual turnover. Estimates vary, but 

that could translate into 1,500 to 3,000 companies being covered by Sapin 

II. 

http://www.reuters.com/article/france-corruption-idUSL5N172426?utm_campaign=e4&utm_medium=social&utm_source=FRblog&utm_content=France-anti-corruption-laws
https://www.gov.uk/anti-bribery-policy?utm_campaign=e4&utm_medium=social&utm_source=FRblog&utm_content=France-anti-corruption-laws
https://www.gov.uk/anti-bribery-policy?utm_campaign=e4&utm_medium=social&utm_source=FRblog&utm_content=France-anti-corruption-laws
https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act?utm_campaign=e4&utm_medium=social&utm_source=FRblog&utm_content=France-anti-corruption-laws
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French lawmakers gave the bill their final blessing in December last 

year and the bill has now been enacted [1]. 

The US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of 1977 is the most 

widely enforced anti-corruption law. It is the first to introduce corporate 

liability, responsibility for third parties and extraterritoriality for 

corruption offences, meaning companies and persons can be held 

criminally and civilly responsible for corruption offences committed 

abroad. 

The FCPA’s anti-bribery provisions apply broadly to three categories 

of persons or entities: 'issuers', 'domestic concerns' and certain persons and 

entities under 'territorial jurisdiction'. These provisions prohibit (1) US 

persons and companies (domestic concerns), (2) companies organised 

under US laws, (3) companies that have their principal place of business 

in the US, (4) companies listed on stock exchanges in the US or (5) 

companies required to file periodic reports with the SEC (issuers), and (6) 

certain foreign persons and businesses acting while in the territory of the 

US (territorial jurisdiction) from making corrupt payments to foreign 

officials to obtain or retain business. By the way, a fifth of Americans 

surveyed perceive the police as highly corrupt; among African-Americans 

one in three shares this view [2]. 

The liquidation of material and first of all the financial part of 

organized criminal groups is the basis for fight against corruption in 

Germany. The legal base in the country prevents money-laundering, the 

property of persons, involved in corruption actions should be confiscated. 

Likewise, the bank institutions are obliged to provide information, 

concerning the money transactions over 20 000 Euros, to the law 

enforcement agencies. This information should be used for the 

investigation purposes only. Everyone, who opens a bank account for the 

total amount of 50 000 Euros, is obliged to pass the dew identification 

procedures [3, 4]. 

The general line of the German government in the area of prevention 

of corruption is the elimination of corruption in public service. 

Germany, by an example of other countries, in particular Israel, plans 

to create the register of the corrupted firms. Those, who gets to this "black 

list" loses the right to participate in any state tenders and automatically 

become the object of closer attention of the law enforcement agencies. By 
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the way, only about one in eight Germans perceive 

corruption, bribery and abuse of power within the police as a problem. 
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BANK CARD FRAUD 

 

At present, the weight and role of cashless settlements in our country 

is growing, which is connected with one of the measures aimed at the 

reduction of the economy of Ukraine. Due to the fact that cash circulation 

in the country is difficult to control, the more so that it serves not as a bad 

ground for conducting shady business, financing of criminal activity 

(including terrorism). That is why most civilized countries try to minimize 

cash runs and increase the number of settlements using payment cards. In 

addition to controlling the circulation of funds, cards have a serious 

advantage, this is noticeable in the comfortable use and speed of 

operations, etc. With the development of cashless settlements, there were 

many ways of fraud with bank cards: several types of skimming, many 

ways to get information fraudsters to identify as the cardholder, many were 

invented technical means for obtaining passwords, etc. 

First, we must say about "smart" cards, which have been used since 

2005 in the countries of Western Europe. All of their essence lies in the 

fact that, in addition to the magnetic stripe, they still have a fused chip. 

Such technology would eliminate physical skimming. However, such 

changes are not profitable for banks, because of the cost of such cards, the 

average cost of a smart card is at least twice the price of a conventional 

magnetic tape card. In addition, banks would have to rebuild all terminals 

and ATMs in the country, and this would not be cheap. 

In 2012, legislative changes made it possible to look at crimes against 

property committed with the use of ATMs, such as fraud in the field of 

computer information (Article 159.6 of the Criminal Code of the Russian 

Federation). If we explain the terminology of this norm, we can say that 

the thing is about the theft of someone else's property by entering computer 

information (placing a fake card or entering a pin code). 

It should be noted that, on the one hand, Article 159.3 of the Criminal 

Code of the Russian Federation to a certain extent means legally 

established earlier practice. On the other hand, Article 159.6 of the 
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Criminal Code concerning the qualification of the use of counterfeit or 

stolen payment cards by means of ATM introduces an approach that is not 

in line with judicial practice. 

In the critical response of the Department of Criminal Law and 

Criminology of the Faculty of Law of the Moscow State University named 

after M.V. Lomonosov, such a bill was supported only in addition to the 

addition of the rule of fraud, and the conduct of the new norm was 

characterized as excessive, since it could be regulated within the general 

norm fraud (Article 159 of the Criminal Code) [1]. According to I.A. 

Klepitsky, the rule of "computer" fraud must still be in the Criminal Code 

of the Russian Federation, because it would be able to fill gaps with regard 

to abuse of bank accounts by unauthorized access to them .A similar 

opinion is observed by V.V. Khilyuta [2, p. 29-30]. 

In certain cases, the act entails several parts of the article at once. For 

example, a person enters a false account with a monetary amount in an 

electronic account, and then withdraws the money using a fake bank card. 

Such actions are classified as fraud in the field of computer information 

and fraudulent use of payment cards. In order to normalize such cases, 

experts put forward a proposal, in addition to Part 2 of Article 159-3 of the 

Criminal Code, with the wording "the fraudulent use of payment cards by 

using means of payment or means of computer, or by creating a suspicion 

of false programs, the use of false or incomplete data, by misuse of data or 

other unlawful influence on the result of data processing "[3, p.11, 28]. 

The problem of deception by changing the information that is 

processed using a computer has caused a defensive reaction not only in 

Russia but also in some other countries. 

German lawmakers have introduced into the CC of the Federal 

Republic of Germany § 263a, according to this article, the one who acts in 

order to obtain for himself or a third person an unlawful benefit, thus 

damaging the property of another person, namely, that it affects the result 

of processing the computer data, making Viral programs, using incorrect 

or incomplete data, or affecting such a process, which, by any other illegal 

means, is punishable by imprisonment up to five years or a fine. It is in the 

legal literature concerning this article that it is precisely this norm that 

punishment takes place in a new form of specific manipulations [4, p.892-

893]. 
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According to Article 287 of the Criminal Code of Poland and a person 

who, without the right to obtain property or other harm to another person, 

affects automated transformation, collection or transmission of 

information, or modifies, removes or introduces a new entry on a computer 

The computer carrier is subject to punishment, namely: deprivation of 

liberty for a term from 3 months to 5 years. 

According to Art.212 of the Criminal Code of Belarus, theft of 

property by changing the information processed in a computer system 

stored on carriers or data transmission networks, or by entering into the 

computer system of false information - is punishable by a fine or 

deprivation of the right occupy certain positions or engage in certain 

activities, or arrest for a term up to six months, or restraint of liberty for a 

term up to three years, or imprisonment for the same term. Part 2 of the 

same article refers to the same acts, but committed repeatedly either by a 

group of persons under the previous convocation, or unauthorized access 

to computer information. Part 3 qualifies the actions described in the first 

and second parts in large sizes. In the 4th part, we are talking about the 

actions described in the first three parts, committed by an organized group 

or in particularly large sizes. 

Under Article 172 of the Criminal Code of Argentina, a person will 

be punished by imprisonment for a term of one month to six years, if he 

deceives by taking possession of another person's property by using 

someone else's or fictitious name, or fictitious titles, personal data. That is, 

the thing goes not just about skimming, but about fraudulent schemes 

described above ("Tell SMS-code", "Confirmation of SMS-code"). 

As we see, foreign lawmakers are speaking, to a greater extent, about 

domestic skimming, and not about "computer" theft, which serves as an 

argument in favor of the position we are advocating for us about "indirect 

deception". 
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EXPERIENCE OF СOMBATING CORRUPTION IN SINGAPORE 

 

Corruption is a very important issue and a big problem for our society. 

Corruption affects all spheres of life: people's discontent is growing, the 

standard of living falls, the losses of international trade are growing every 

year, the GDP of the country falls, which affects the solvency of the 

people. And the Ukrainian police as an agency of the executive power 

should also contribute to fighting this crime. Foreign experience can help 

Ukrainian law enforcers to counteract this phenomenon. In my opinion, 

Singapore is the most advanced in the fight against corruption. 

There were some causes of spreading corruption in colonial 

Singapore.  

1) Low Salaries. The most important factor responsible for police 

corruption in colonial Singapore was the low salaries of the policemen, 

especially those in the lower ranks.  

2) Ample Opportunities for Corruption. In addition to low salaries, 

a second reason for police corruption in Singapore during the colonial 

period was the inadequate control over policemen in those areas most 

vulnerable to temptation. Indeed, the many cases of police involvement in 

illegal gambling were symptomatic of the lack of control over those 

inspectors and constables who took bribes from the gambling house 

owners 

3) Low Risk of Detection and Punishment. As corruption is an 

illegal activity in all countries, those individuals found guilty of corrupt 

offences should be punished accordingly. However, in reality, the 

probability of detection and punishment of corrupt offences varies in 

different Asian countries. Corruption thrived in Singapore during the 

colonial period as it was perceived by the public to be a low risk, high 

reward activity as corrupt offenders were unlikely to be detected and 

punished. 

So, we can sum up the lessons to be learned from Singapore's 

experience. 
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What can our country learn from the experience of the Singapore 

struggle against corruption? Before identifying six lessons, two caveats 

must be noted. First, it might not be possible for other countries to emulate 

in to Singapore's comprehensive anti-corruption strategy because of the 

city-state's unique historical, geographical, economic, demographic and 

political context. Second, it is also difficult to replicate and transplant 

Singapore's experience in curbing corruption because of the high economic 

and political costs as it is indeed expensive to pay political leaders and 

senior civil servants high salaries. 

Lesson 1: The political leadership must be sincerely committed to the 

eradication of corruption. They must demonstrate exemplary conduct, 

adopt a modest life-style, and avoid indulging in corruption themselves. 

Anyone found guilty of corruption must be punished, regardless of his/her 

position or status in society. If the ̀ big fish' (rich and famous) are protected 

from being prosecuted for corruption, and only the `small fish' (ordinary 

people) are caught or executed (as is the case in China and Vietnam), the 

anti-corruption strategy will lack credibility and is unlikely to succeed.  

Lesson 2: To combat corruption effectively, comprehensive anti-

corruption measures must be employed as incremental measures will not 

suffice. An effective comprehensive anti- corruption strategy consists of 

comprehensive anti-corruption laws and a non corrupt and autonomous 

anti-corruption agency. The anti- corruption legislation must be 

comprehensive to prevent loopholes and must be periodically reviewed to 

introduce relevant amendments whenever required.  

Lesson 3: The anti-corruption agency (ACA) must itself be 

incorruptible. To ensure this, it must be controlled or supervised by a 

political leader who is incorruptible. The ACA must be staffed by honest 

and competent personnel. 

Lesson 4: The ACA must be removed from police jurisdiction as soon 

as possible as its location within the police prevents it from functioning 

effectively, especially when there is widespread police corruption.  

Lesson 5: To reduce the opportunities for corruption in those 

government departments which are vulnerable to corrupt activities 

(namely, customs, immigration, internal revenue, and traffic police), such 

departments should review their procedures periodically in order to reduce 

the opportunities for corruption.  
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Lesson 6: The incentive for corruption among civil servants and 

political leaders can be reduced by ensuring that their salaries and fringe 

benefits are competitive with the private sector. However, governments 

might not be able to increase salaries unless there is economic growth and 

adequate financial resources. The long term consequences of low civil 

service salaries are unfavourable as talented civil servants will leave to join 

private companies for higher pay, while the less capable will remain and 

succumb to corruption to supplement their low salaries. 

Unfortunately, as already indicated at the beginning, we can not as 

effectively and fully fight as Singapore because of the certain 

circumstances. But we can find our way of fighting corruption using the 

experience of other countries.  
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ORGANIZED СRIME: ILLEGAL DRUG TRAFFICKING 

 

Organized crime is a category of transnational, national, or local 

groupings of highly centralized enterprises run by criminals who intend to 

engage in illegal activity, most commonly for money and profit. Some 

criminal organizations, such as terrorist groups, are politically motivated 

[1]. 

European sociologist Diego Gambetta define the mafia as a type of 

organized crime group that specializes in the supply of extra-legal 

protection and quasi law enforcement. Gambetta's classic work on the 

Colombian Mafia generates an economic study of the mafia, which exerts 

great influence on studies of the Russian Mafia, the Chinese Mafia, Hong 

Kong Triads and the Japanese Yakuza [1]. 

The illegal drug trade is a global black market dedicated to the 

cultivation, manufacture, distribution and sale of drugs that are subject to 

drug prohibition laws. Most jurisdictions prohibit trade, except under 

license, of many types of drugs through the use of drug prohibition laws. 

The United Nations Office on Drugs and Crime's World Drug Report 

2005 estimates the size of the global illicit drug market at US$321.6 billion 

in 2003. Consumption of illegal drugs is widespread globally [2]. 

As of 2011, Colombia remained the largest cocaine producer in the 

world. In the world, it had a special impact. However, a strong anti-drug 

campaign has led to the elimination of many of the most dangerous 

manufacturers, such as Cartel Medellin and Kali. As is known, these 

families hired the most experienced experts in illicit trade. 

The Medellin cartel, led by Pablo Escobar, controlled up to 80% of 

the Colombian drug market. The cartel was originally engaged in 

importing coca from Bolivia and Peru, manufacturing cocaine in Colombia 

and transporting it to the United States, including Florida, California and 

New York. The Medellin cartel was extremely cruel and responsible for 

the killing of hundreds of people, including officials, politicians, law 

enforcement officials, journalists and innocent people. The cartel 
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sometimes cooperated with Colombian rebel organizations. The joint 

actions of the government of Colombia and the United States led to the 

liquidation of the cartel in 1993, Pablo Escobar was liquidated during the 

detention, cartel leaders were arrested or surrendered to the authorities in 

exchange for reducing the prison terms [2]. 

Nevertheless, the drug trafficking has not ended in this. Between the 

United States and Colombia, an extradition treaty was concluded, which 

allowed Colombia to extradite Colombian drug traffickers to the United 

States, where they were brought to trial for their crimes. In Colombia, the 

arrests and imprisonment of drug dealers were ineffective, because they, 

through intimidation or bribery, negated the activities of local law 

enforcement agencies and continued to manage their business from places 

of detention. Thus, thanks to this agreement, the closest associates of P. 

Escobar Fabio Ochoa and Carlos Leder were extradited to the USA and 

received long terms of imprisonment. 

Traditional drug control practices in the United States as a whole are 

reduced to 5 strategies: 

 - fighting drugs at the lowest (street) level, 

 - the average level of investigations,  

 - large-scale investigations,  

 - the destruction of crops, 

 - the fight against drug smuggling. 

The fight against drugs at the lowest level. Law enforcement activities 

at this level are mainly carried out by patrol policemen, tactical platoon 

officers and detectives. Tactical actions include: surveillance, interruption 

of suspicious transactions, raids in dens, and all kinds of drug purchase 

operations carried out by plainclothes police. 

Investigation at the middle level. The strategy for conducting 

investigations at this level applies, in the main, to local jurisdictions and 

involves the widespread use of informers and secret agents. The goal of 

this strategy is to detect and initiate cases against medium-level drug 

distributors supplying them to merchants of a lower level.  

Investigations at the highest level. The strategy for conducting 

investigations at the highest level is aimed at individuals and organizations 

responsible for the production, import into distribution of large quantities 

of narcotic substances. This approach is mainly used by law enforcement 

agencies at the federal and state levels, as well as by major police 
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departments. These large-scale operations that take a lot of time, requiring 

movement across the country and special expertise, they are inaccessible 

to most local law enforcement agencies.  

Destruction of crops. The obvious advantage of this strategy is that 

drug production and trafficking are stopped at the very beginning, in 

principle, this approach should have the greatest potential value for the 

supply of illicit drugs. 

Combating drug smuggling. The primary responsibility for combating 

drug trafficking rests with federal agencies such as the Drug Enforcement 

Administration, the Customs Service, the Coast Guard and the Border 

Guard Service. Such methods as airborne radar, electronic border control, 

detection of drugs using dogs, and the use of a "psychological profile" of 

smugglers gives the right direction to the efforts of law enforcement 

agencies. This is especially true for cocaine and heroin, which are less 

cumbersome than hemp, and are transported in smaller quantities. 

In addition to these methods, there are still preventive measures and 

programs that are used by the United States community. Preventive 

activities in the area of illicit drug trafficking should be divided into two 

levels: 

1) general prophylaxis, the main focus of which is to eliminate causes 

and conditions that promote both narcotisation of the population and 

committing crimes related to the illicit trafficking of narcotic drugs; 

2) individual prevention of specific persons abusing drugs and on this 

basis inclined to commit crimes [2]. 

The overall prevention is to identify specific criminogenic 

determinants that promote the involvement of the population in the non-

medical use of narcotic drugs, and to take measures to stop, eliminate or 

neutralize these determinants. The main tasks of preventive activity at the 

general level are the formation of a stable social position among the 

population regarding the negative attitude towards narcotic drugs; 

persuading those who already use drugs to abandon them. 

Countering the development of drug abuse in the United States 

include: 

- Testing students for drug use; 

- National anti-drug media campaign; 

- The program "Community free from drugs"; 

- Anonymous trust points and rehabilitation centers. 
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Individual prevention of illicit drug trafficking and related crimes is 

carried out in the following areas: detection of drug abusers and, on this 

basis, inclined to commit crimes; elimination of the causes and conditions 

of individual antisocial or illegal behavior; eliminating the specific 

circumstances causing drug use; monitoring and providing other social 

control over the behavior and lifestyle of drug abusers and, on this basis, 

susceptible to offenses; implementation of measures of educational, 

medical, legal and other character in relation to the abovementioned 

persons in order to prevent criminalization. 

These recommendations are part of what has to be a much broader 

agenda for the continued strengthening of efforts to combat organized 

crime and corruption in Ukraine. Organized crime today is fighting to 

delimit its spheres of influence and to achieve integration into the foreign 

Mafia. The mutual efforts of the foreign Mafia and the criminal structures 

in our country have led to powerful increase in the volume of smuggling. 

The problem of smuggling and the illegal transit of drugs through Ukraine 

is becoming more serious. The perfection and the distinctly conspirative 

nature of the activities of criminal structures require the use of specific and 

varied ways of combating them by the forces of law and order. 

Therefore, it is necessary to continuously improve methods of 

combating organized crime. An example of this is the countries of the 

European Union and the United States.  
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EXPERIENCE OF FOREIGN LAW ENFORCEMENT BODIES IN 

COMBATING CRIME 

 

At the present stage of the development of society, the problem of 

corruption is developed. The investigation of corruption crimes is 

considered one of the most serious because criminals have a high level of 

professionalism, and the legislation in this area is imperfect. 

In accordance with the Law of Ukraine "On the Principles of 

Prevention and Counteraction of Corruption", corruption is the use of a 

person who has been given her official authority and related capabilities in 

order to obtain an unlawful benefit [2]. 

The issue of corruption is sharply put in Romania. To solve this 

problem, the National Center for the Study of Organized Crime and 

Corruption was created. The main priority of the Center is to receive and 

summarize data collected from all state ministries. The Center's program 

provides for the fight against corruption in Romania in two main areas: the 

first – corruption in the field of administrative management, economy, 

finance, banking system; secondly, corrupt authorities with control rights, 

as well as violations in the judicial system [3]. 

The United States has accumulated much practical experience in 

combating corruption. US law defines the concept of corruption broadly. 

It includes a number of unlawful acts enshrined in the four chapters of 

section 18 of the Code of Law: 1) "Bribery, dishonest incomes and abuse 

of their position by public officials"; 2) "Officials and employees in 

employment"; 3) "Alert and Threats"; 4) "Elections and political 

activities". Persons who receive bribes and those who give them are 

subject to prosecution for bribery in the United States. The Code of Law 

describes in detail, which categories of officials are understood by bribe-

takers. Responsibility for giving a bribe is subject to anyone who gives, 

offers, promises anything valuable to a public official or a candidate for 

this position with an unlawful purpose. It is important that the punishment 
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for bribery, together with the current functioning, is subject to both the 

former and the future employee [1]. 

The legislation of Japan, like the United States, provides for limiting 

the business activity of former state officials after being dismissed from 

state authorities. The Japanese experience in the fight against corruption 

shows that the lack of a single codified act aimed at combating corruption 

does not prevent an effective solution to the problem. Of particular 

importance, the Japanese legislator adds prohibitions against politicians, 

state and municipal officials. They include, in particular, numerous 

measures that would politically neutralize a Japanese official in relation to 

private business both during service and after release. In April 2001, the 

Law "On Disclosure of Information" came into force in Japan. This act 

guarantees citizens the right to access to the official information held by 

government agencies and the possibility of appealing to the Council for 

the control of disclosure in the event that the government decides not to 

disclose certain information. These conditions allowed civic organizations 

to detect several cases of corruption. Thus, priority anti-corruption 

measures in Japan have been the following: 1) political economy measures 

(political leadership accountability, political party reform and campaign 

reform); 2) the reform of the civil service (decent wages, incentive 

system); 3) the provision of public freedoms (the system of social and legal 

control and moral impact on politicians on the part of civil society) [3]. 

As for Great Britain, high standards of civic behavior are the result of 

political and legislative measures, moral changes and effective social 

control over civil servants. This country has the oldest traditions of fighting 

corruption. The system of anti-corruption mechanisms is regulated here at 

the legislative level. Thus, the first law on corruption in public bodies was 

adopted in 1889, and the laws on corruption prevention, in 1906 and 1916, 

were the reaction of society to the spread of this socio-political 

phenomenon. Unlike traditional legal principles, these laws require 

officials to prove their innocence. The second feature – this is an extremely 

high role of public opinion, it monitors the dynamics of negative 

phenomena in society. For the most part, public debate is about issues 

related to lobbying and purchasing political influence, problems created 

by changing the boundaries of private and state property, moral climate, 

bribery, abuse of employees of local authorities, police, customs service, 

etc [1]. 
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Thus, the basis of the fight against corruption in many countries is the 

task of destroying the material, first of all, the financial base of criminal 

gangs. This is achieved in two ways: confiscation (confiscation of 

property) and the creation of an appropriate legal framework to prevent 

money laundering. 
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AIRCRAFT HIJACKING 

 

Aircraft hijacking (also air piracy or aircraft piracy, especially within 

the special aircraft jurisdiction of the United States and in the US state of 

Mississippi, and as skyjacking in some nations) is the unlawful seizure of 

an aircraft by an individual or a group. In most cases, the pilots forced to 

fly according to the orders of the hijackers. Occasionally, however, the 

hijackers have flown the aircraft themselves, such as the September 11 

attacks, and in at least three cases, the plane was hijacked by the official 

pilot or co-pilot.  

Unlike the typical hijackings of land vehicles or ships, skyjacking is 

not usually committed for robbery or theft: most aircraft hijackers intend 

to use the passengers as hostages, either for monetary ransom or for some 

political or administrative concession by authorities. Various motives have 

driven such occurrences, including demanding the release of certain 

inmates (notably IC-814), highlighting the grievances of a particular 

community (notably AF 8969), or political asylum (notably ET 961). 

Hijackers also have used aircraft as a weapon to target particular locations 

(notably during the September 11 attacks). 

Hijackings for hostages commonly produce an armed standoff during 

a period of negotiation between hijackers and authorities, followed by 

some form of settlement. Settlements do not always meet the hijackers' 

original demands. If the hijackers' demands are deemed too great and the 

perpetrators show no inclination to surrender, authorities sometimes 

employ armed special forces to attempt a rescue of the hostages (notably 

Lufthansa Flight 181). 

Because it is widely considered an act of terrorism and how it can 

seriously endanger the lives of those upon the aircraft and others, aircraft 

hijacking is often treated as an extremely serious crime. 

In most jurisdictions of the world, aircraft hijacking is punishable by 

life imprisonment or a lengthy prison sentence. In most jurisdictions where 
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the death penalty is a legal punishment, aircraft hijacking is a capital crime, 

including in India and the US states of Georgia and Mississippi. [1] 

Most hijackings will involve the plane landing at a certain destination, 

followed by the hijackers making negotiable demands. Pilots and flight 

attendants are still trained to adopt the "Common Strategy" tactic, which 

was approved by the United States FAA. It teaches crew members to 

comply with the hijackers' demands, get the plane to land safely and then 

let the security forces handle the situation. Crew members should advise 

passengers to sit quietly in order to increase their chances of survival. They 

were also trained not to make any heroic moves that could endanger 

themselves or other people. The FAA realized that the longer a hijacking 

persisted, the more likely it would end peacefully with the hijackers 

reaching their goal; often, during the epidemic of skyjackings in the late 

1960s and early 1970s, the end result was an inconvenient but otherwise 

harmless trip to Cuba for the passengers. 

Later examples of active passenger and crew member resistance 

occurred when passengers and flight attendants of American Airlines 

Flight 63 from Paris to Miami on December 22, 2001, teamed up to help 

prevent Richard Reid from igniting explosives hidden in his shoes. 

Another example is when a few passengers and flight attendants teamed 

up to subdue Umar Farouk Abdulmutallab who attempted to detonate 

explosives sewn into his underwear aboard Northwest Flight 253 on 

December 25, 2009. Flight attendants and pilots now receive extensive 

anti-hijacking and self-defense training designed to thwart a hijacking or 

bombing.  

In 2012, six hijackers hijacked Tianjin Airlines flight 7554. Two of 

the hijackers died from severe injuries sustained during a fight with 

passengers and crew who attempted to subdue them. A doctor led elderly 

and children away from the violence. The hijackers had weapons, which 

they used to attack cabin crew and passengers. 

Six policemen were on board the aircraft. They helped remove 

explosives and weapons from the hijackers. A group of resourceful 

passengers protected the cockpit door using a beverage cart that was rolled 

in front of the door. The pilot heard screaming and fighting from the cabin. 

A first class flight attendant was injured trying to stop three hijackers who 

were in first class from entering the cockpit. Seven passengers were injured 

during the fights on board the aircraft. It was the first violent hijacking 
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since the 9/11 attacks in North America. When the pilot realized what was 

happening, he decided to fly the aircraft back to the airport. Once the plane 

landed, police surrounded it [2]. 

To alert air traffic control that an aircraft is being hijacked, a pilot 

under duress should squawk 7500 or vocally, by radio communication, 

transmit "(Aircraft call sign); Transponder seven five zero zero." This 

should be done when possible and safe. An air traffic controller who 

suspects an aircraft may have been hijacked may ask the pilot to confirm 

"squawking assigned code." If the aircraft is not being hijacked, the pilot 

should not squawk 7500 and should inform the controller accordingly. A 

pilot under duress may also elect to respond that the aircraft is not being 

hijacked, but then neglect to change to a different squawk code. In this 

case, the controller would make no further requests and immediately 

inform the appropriate authorities. A complete lack of a response would 

also be taken to indicate a possible hijacking. Of course, a loss of radio 

communications may also be the cause for a lack of response, in which 

case a pilot would usually squawk 7600 anyway.  

On 9/11, the suicide hijackers did not make any attempt to contact 

ground control to inform anyone about their hijackings, nor engage in any 

dialogue or negotiations. However, the hijacker-pilot of Flight 11 and the 

ringleader of the terrorist cell, Mohamed Atta, mistakenly transmitted 

announcements to ATC, meaning to go through the Boeing 767. In 

addition, onboard flight attendants Amy Sweeney and Betty Ong called 

the American Airlines office, telling the workers that Flight 11 was 

hijacked. 9/11 hijacker-pilot Ziad Jarrah aboard Flight 93 also made a 

similar error when he mistakenly transmitted two announcements to ATC 

about the hijacking [1]. 

Cockpit doors on most commercial aircraft have been strengthened 

and are now bullet resistant. In the United Kingdom, United States, 

Canada, Australia, Austria, the Netherlands and France, air marshals have 

also been added to some flights to deter and thwart hijackers. Airport 

security plays a major role in preventing hijackers. Screening passengers 

with metal detectors and luggage with x-ray machines helps prevent 

weapons from being taken on an aircraft. Along with the FAA, the FBI 

also monitors terror suspects. Any person who is seen as a threat to civil 

aviation is banned from flying [1]. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transponder_(aviation)#Transponder_codes
https://en.wikipedia.org/wiki/Duress
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Atta
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_traffic_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Madeline_Amy_Sweeney
https://en.wikipedia.org/wiki/Betty_Ong
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Airlines
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziad_Jarrah
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CYBER POLICE AND CYBERCRIME SITUATION IN UKRAINE AND 

ABROAD 

 

A new cyber police is about to be launched in Ukraine as the Minister 

of Internal Affairs Arsen Avakov informed. 

There are seven main tasks of cyber police: 

In the sphere of using payment systems: 

- Skimming – illegal copying of the contents of tracks of magnetic 

strip (chips) of bank cards; 

- Cash trapping – cash theft from the ATM via installing the special 

grip pad on ATM tent; 

- Carding – illegal financial transactions with usage of the payment 

card or its details, which were not initiated or not confirmed by its holder. 

- Unauthorized debiting of funds from bank accounts via remote 

banking systems. 

In the sphere of e-commerce and business activities: 

- Phishing – attempt to acquire from users their usernames and 

passwords to e-wallets, services of online auctions, currency transfer and 

exchange, etc. 

- Online fraud – the acquisition of funds of citizens through online 

auctions, online shops, sites and telecommunications. 

In the sphere of intellectual property: 

- Piracy – illegal distribution of intellectual property in the Internet; 

- Card-sharing – granting the unauthorized access to satellite and 

cable TV; 

In the sphere of the informational security: 

- Social engineering – technology of people management in the web 

space; 

- Malware – creation and distribution of viruses and malware; 

- Illegal content – content, which promotes and advocates the 

extremism, terrorism, drug addiction, porn, cruelty and violence; 

- Refiling – illegal replacement of telephone traffic [2]. 
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Cybercrime has become a particularly relevant problem to police 

around the world and to society at large. The growing presence of the 

internet and computers in homes around the world means that more people 

are exposed to cybercrime each year. The rise in popularity of broadband 

internet access also means a greater risk. In an era where all data are being 

digitized and stored on computers, protecting computers is integral to 

personal and national security [1]. 

Today, criminals that indulge in cyber crimes are not driven by ego or 

expertise. Instead, they want to use their knowledge to gain benefits 

quickly. They are using their expertise to steal, deceive and exploit people 

as they find it easy to earn money without having to do an honest day’s 

work. 

Cyber crimes have become a real threat today and are quite different 

from old-school crimes, such as robbing, mugging or stealing. Unlike these 

crimes, cyber crimes can be committed single handedly and does not 

require the physical presence of the criminals. The crimes can be 

committed from a remote location and the criminals need not worry about 

the law enforcement agencies in the country where they are committing 

crimes. The same systems that have made it easier for people to conduct 

e-commerce and online transactions are now being exploited by cyber 

criminals [3]. 
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THE US EXPERIENCE ІN TRACING UNDERAGE CHILDREN 

 

The problem of finding missing children, of course, is not specifically 

Ukrainian. According to European experts, annually up to one million 

children are lost in the EU. In the US, every year 800,000 children are 

wanted. However, the absolutely dominant part of these statements is a 

non-serious consequence of the squabbles of divorced parents and the 

excessive nervousness of other relatives. In reality, about 115 children are 

lost forever. 

The fact of abduction of children is given such great importance that 

hardly every year there is a new invention or improvement of laws and 

gadgets, allowing to speed up the beginning of the search for the missing 

child. To better search for children, we should turn to the experience of 

foreign countries. 

For example, in the USA, the FBI developed the Child ID application, 

intended for storing basic data about the child in the parent's smartphone: 

a name, a surname, a verbal description and a photograph. This allows you 

not to waste time on finding out the basic information after the child is lost. 

The application has a built-in function of sending the specified data 

by e-mail so that the police can quickly get information, spread it and start 

searching. In addition, it contains detailed instructions for parents what to 

do in this case. 

The child's ID card should have the following information: 

- the child's name 

- the child's date of birth 

- the child's sex 

- the child's hair and eye color 

- the child's height and weight 

- Any allergies, medical conditions, or disabilities the child has 

- Any emergency contact information [1]. 

The next famous program too is AMBER Alert. It is a voluntary 

partnership between law-enforcement agencies, broadcasters, 
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transportation agencies, and the wireless industry, to activate an urgent 

bulletin in the most serious child-abduction cases. The goal of an AMBER 

Alert is to instantly galvanize the entire community to assist in the search 

for and the safe recovery of the child. 

AMBER Alerts are broadcast through radio, television, road signs and 

all available technology referred to as the AMBER Alert Secondary 

Distribution Program. These broadcasts let law enforcement use the eyes 

and ears of the public to help quickly locate an abducted child. The U.S. 

Department of Justice coordinates the AMBER Alert program on a 

national basis. 

The AMBER Alert Program was named in honor of 9-year-old Amber 

Hagerman who was abducted while riding her bicycle in Arlington, Texas, 

and was later found murdered. The program is used in all 50 states, the 

District of Columbia, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands [2]. 

So, the US experience in finding children is very important. This 

country is particularly interested in this issue, creating more and more 

advanced programs and means each year with the help of which the child's 

search is fast and maximally expanded games and games to help them 

make fast and high-quality dudes. 
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CORRUPTION AS A MODERN PHENOMENON 

 

Corruption can exist in many contexts, from bribery in a sports 

organisation to a secretary stealing from the office pool. I am here going 

to focus on political corruption, which concerns the abuse of public office 

for private gain. 

The first point to note is that corruption is a modern phenomenon. The 

very terms ‘public’ and ‘private’ did not always exist. In the European 

medieval era, virtually all regimes were what Max Weber labelled 

‘patrimonial’ – that is, political authority was regarded as a species of 

private property which could be handed down to descendants as part of 

their patrimony. In dynastic times, a king could give away an entire 

province with all of its inhabitants to his son or daughter as a wedding 

present, since he regarded his domain as a private possession. Under these 

circumstances, it made no sense to talk about public corruption1. 

The concept that rulers did not simply own their domains but were 

custodians of a broader public interest was one that emerged gradually in 

the 16th and 17th centuries. Theorists such as Hugo Grotius, Jean Bodin, 

Thomas Hobbes and Samuel von Pufendorf began to argue that a ruler 

could be legitimately sovereign not by right of ownership, but out of a kind 

of social contract by which he protected public interest – above all, the 

common interest in peace and security. The very notion that there was a 

potential conflict between public and private interest emerged with the rise 

of modern European states. In this respect, China beat Europe to the punch 

by nearly 1,800 years, having been one of the earliest civilisations to 

develop a concept of an impersonal state that was the guardian of a 

collective public interest. 

Today no rulers dare assert publicly that they ‘own’ the territories over 

which they exercise authority; even traditional monarchs such as those in 

the Arab world claim to be serving a broader public interest. Hence we 

have the phenomenon that political scientists label ‘neo-patrimonialism’ – 

in which political leaders pretend to be modern servants of the common 

https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#fn:1
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good in political systems with modern trappings like parliaments, 

ministers and bureaucracies. But the reality is that elites enter politics to 

extract rents or resources and enrich themselves and their families at the 

expense of everyone else. 

A modern state which seeks to promote public welfare and treats its 

citizens impersonally is not just a recent phenomenon, but also one that is 

difficult to achieve and inherently fragile. The reason for this has to do 

with human nature. Human beings are social creatures, but their sociability 

takes the very specific forms of favouritism towards family and friends. 

The demand that we treat people on an impersonal basis, or hire a 

stranger who is qualified rather than a relative or a friend, is not something 

that comes naturally to human beings. Modern political systems set up 

incentives and try to socialise people into different forms of behaviour. But 

because favouritism towards friends and family is a natural instinct, there 

is a constant danger of relapse – something I have elsewhere labelled 

‘repatrimonialisation’. 

People who live in rich developed countries often look down on 

countries pervaded by systemic corruption as if they are somehow deviant 

cases. But the truth of the matter is that, up until a few centuries ago, there 

were virtually no modern uncorrupt states. Making the transition from a 

patrimonial or neo-patrimonial state to a modern impersonal one is a 

difficult and historically fraught process, much more difficult in most 

respects than making the transition from an authoritarian political system 

to a democratic one. 

But if most countries throughout most of human history were 

patrimonial or neo-patrimonial, there were still large differences between 

them with regard to the quality of government. So we need to make some 

finer distinctions between types and levels of corruption. 

In our opinion a significant disadvantage in the measures to combat 

corruption at present in Russia is that all of these measures are offered 

exclusively in a legal manner. Together with these many sources suggests 

that legislative measures alone to combat corruption is not enough, they 

must be supplemented by other non-legal measures, the development of 

which are also sociologists, and psychologists. As a consequence, the fight 

against corruption is not enough recovery and the growing influence of 

regulatory bodies, it is necessary to investigate the person, norms and 

values of his consciousness, the degree of motivation in such act. Because 
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in corruption schemes involved do not separate the institutions of civil 

society, not political parties in General, not robots, and people, who have 

their own needs and feelings. That is why in the study of corruption cannot 

be ignored psychological aspects of personality. 

Mass propaganda is necessary to combat corruption, which will be 

developed with the psychological side including with use of mass media 

and social advertising. These measures should be aimed at developing 

attitude to corruption, to large, substantial, but not insurmountable evil, 

and triumph over social stereotypes that have developed over the years in 

the mass consciousness. The formation of anti-corruption policy requires 

the state to serious socio-cultural analysis taking into account all ethnic 

groups and nationalities. In Western countries the main instrument in the 

fight against corruption is the law in Eastern countries, it is tradition. In 

both cases the content is different from the mentality of our country. 

Therefore in Russia it is necessary to pay great attention to the study of 

mentality for the fight against corruption. First and foremost, it is 

necessary to change the attitude of society towards corruption, as 

something every day and ordinary. But changes are needed in relation of 

state and civil society institutionsto this problem 
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FIGHTING TERROR IN ISRAEL: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Ever since its founding in 1948, the state of Israel has faced the threat 

of terror attacks from rejectionist organizations such as the Popular Front 

for the Liberation of Palestine, Hamas, Palestinian Islamic Jihad, and 

Hizbollah [1]. Because these groups cannot defeat the Israel Defense 

Forces (IDF) on the battlefield, they target Israeli citizens in an attempt to 

subvert the national will. 

Over the past 50 years, the Israeli government has developed a variety 

of measures to prevent terrorist attacks or mitigate their effects. Israel has 

also made a virtue of necessity by creating a cutting-edge security industry 

that markets counterterrorism technologies, products, and services 

throughout the world [2]. The primary goals of Israeli counterterrorism 

strategy are to prevent terrorists from influencing the national agenda and 

preserve the psychological resilience of the civilian population.  

According to Maj. Gen. Uzi Dayan, chairman of the Israel National 

Security Council, the government’s campaign against terror involves 

striking back against terrorist cells to protect the homeland, expanding the 

campaign against terrorist organizations and their state sponsors, and 

delegitimating terrorism in internationally. 

Because Israel and the United States both face threats from Islamic 

extremists who are prepared to sacrifice their lives in carrying out attacks, 

many of the lessons learned by Israeli counterterrorism experts over the 

past 50 years are relevant to the current U.S. campaign against al-Qaeda. 

At the same time, the two countries face distinct security challenges. 

Whereas Israel’s psychological and even physical survival is at stake in its 

war on terrorism, the risks for the United States are substantial but not 

existential. Moreover, whereas Palestinian terrorists narrowly focus on 

nationalist-separatist objectives, al-Qaeda is a global network with broader 

political and ideological ambitions. 

Israel has learned over the years that terrorism is a stubborn 

phenomenon and that, in contrast to conventional warfare, decisive victory 
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over terrorism is rare. When countermeasures block one avenue of attack, 

terrorists often improvise some new means of inflicting damage. After a 

series of aircraft hijackings in the 1960s forced Israel to improve aviation 

security, terrorists began to target Israeli embassies overseas. When 

security at embassies was strengthened, terrorists responded by attacking 

markets, buses, and pedestrians in Israeli cities [3]. Accordingly, 

counterterrorism strategies must continually adapt to – and preferably 

anticipate – changing terrorist tactics. General Meir Dagan, head of the 

Bureau for Counterterrorism in the Israeli Prime Minister’s Office, 

observes that “fighting terrorism is like boxing – you usually win by 

points”. 

Palestinian terrorism against Israel has escalated dramatically since 

the second intifada (“uprising”) began in September 2000; it has included 

the use of mortars and Qassam II rockets (with a range of 4 to 6 miles) 

against Jewish settlements and military bases in the Gaza Strip. 

Particularly damaging to the morale of the Israeli population has been a 

wave of suicide bombings by Palestinian terrorists in crowded buses, 

markets, restaurants, and nightclubs. These attacks, which occur 

essentially at random, pose a serious threat to the psychological and 

economic well-being of Israeli society. 

At first, suicide terrorists were all religious, militant young men 

recruited from Palestinian universities or mosques. In early 2002, 

however, the profile began to change as secular Palestinians, women, and 

even teenage girls volunteered for suicide missions. On 29 March 2002, 

Ayat Akhras, an 18-year-old Palestinian girl from Bethlehem who looked 

European and spoke Hebrew, blew herself up in a West Jerusalem 

supermarket, killing two Israelis. Suicide bombers have also sought to foil 

profiling efforts by shaving their beards, dyeing their hair blond, and 

wearing Israeli uniforms or even the traditional clothing of orthodox Jews 

[4]. 

Given the high motivation of suicide bombers and the relative 

simplicity and low cost of the explosives they use, deterrence is impossible 

and prevention is far from certain. Although Israeli counterterrorism 

authorities interdict more than 85% of attempted suicide attacks, the small 

number of bombers who penetrate the security net can still wreak 

considerable death and destruction. The arguable “success” of suicide 

terrorism in derailing the Oslo peace process and inflicting serious wounds 
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on Israeli society may inspire other militant groups to adopt this tactic [5]. 

Indeed, FBI director Robert S. Mueller III warned in May 2002 that suicide 

bombings like the ones that have terrorized Israeli civilians are 

“inevitable” in the United States.14 Any insights that Israel can provide 

into combating suicide terrorism are therefore of great interest to American 

officials. Israeli counterterrorism strategy comprises five elements: 

1. Intelligence collection and analysis. 

2. Military and paramilitary operations to disrupt terrorist 

infrastructure. 

3. Commercial aviation security. 

4. Defense against chemical and biological attacks. 

5. Efforts to strengthen the psychological endurance of the civilian 

population. 
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INTERNATIONAL COOPERATION IN FIGHTING CRIME 

 

We all know that the world is becoming smaller and more inter-related 

every day. Advances in telecommunications, transportation, and 

technology make it possible for people in every nation to feel more 

interconnected than at any time in history. The same breakthroughs in 

telecommunications (including the growth of the Internet and the 

development of advanced new systems of wireless and satellite-based 

communications) allow virtually every person on the planet to have access 

to anyone else. These advances that have so greatly facilitated trade, travel, 

and telecommunications have also benefited international criminal 

activity.   

Organized crime knows no administrative borders. It is especially 

widespread in the countries emerging from post-conflict situations, due to 

their nascent structures and present trends of major social, economic, rule 

of law and other undergoing reforms. 

With this in mind, how significant is the problem of transnational 

organized crime? Let me offer some facts that illustrate the matter for 

you.  

All $48 billion worth of cocaine and heroin in the United States each 

year originates abroad, and is brought here by transnational organized 

crime groups. Two thirds of all counterfeit currency detected in the U.S. is 

actually created outside of the United States.  

About 200,000 of the automobiles stolen in the U.S. each year, worth 

over a billion dollars, are taken outside our borders for sale abroad.   

Theft of trade secrets from U.S. companies by their foreign business 

competitors resulted in losses to the U.S. economy estimated at $18 billion 

in 1997.  

The production and sale of counterfeit products and other forms of 

copyright, trademark, and patent infringement cost U.S. companies over 

$23 billion annually.  
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Organized terrorist groups continue to maim and kill the innocent and 

unsuspecting. Americans seem to be a favorite target, and the recent, tragic 

bombing of our Embassies in Kenya and Tanzania, in which hundreds of 

innocent people lost their lives, show clearly that the work of these 

organized terrorist groups can be deadly. 

In response to this growing threat from transnational organized crime, 

many nations have stepped up their efforts to confront and contain 

transnational organized crime. You have already heard from Mr. Nilsson 

about the response by the European Union and the Council of Europe to 

this problem, and Dr. Plachta will tell you more about the efforts of the 

United Nations to develop a global treaty in this area. The United States 

has supported all of these efforts. 

1. would now like to describe the key features of modern mechanisms 

for international law enforcement cooperation. 

2. Police to Police Assistance 

3. Letters Rogatory 

4. Mutual Legal Assistance Treaties  

5. International Extradition 

In conclusion, I want to say that the global battle to confront and 

destroy transnational organized crime is a contest that demands the best of 

all of us, as participants in the criminal justice system. The stakes are 

enormous. President Clinton has said that International criminals] 

jeopardize the global trend toward peace and freedom, undermine the 

fragile new democracies,sap the strength from developing countries, [and] 

threaten our efforts to build a safer,more prosperous world. For these 

reasons, it is important that we make the most of opportunities like this 

conference, to learn all we can about the tools available for international 

cooperation, and take these lessons with us to our homes for use in building 

the brighter future we and our families deserve. 
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LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS EN FRANCE 

 

Aux termes de l’article 3, paragraphe du Protocole contre la traite des 

personnes l’expression “traite des personnes” désigne: le recrutement, le 

transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes; par la 

menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de 

contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une 

situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 

d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne; aux fins 

d’exploitation. 

Les formes d’exploitation incluent sans s’y limiter: l’exploitation de 

la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle; le 

travail forcé;  l’esclavage ou des pratiques analogues; mendicité forcée; la 

servitude ; le prélèvement d’organes. 

Il n’existe pas de victime type de la traite des êtres humains. Les 

victimes peuvent être des enfants ou des adultes, des hommes ou des 

femmes, des personnes analphabètes ou instruites, valides ou handicapées. 

Elles ont différentes origines sociales et ethniques. La plupart des victimes 

sont des personnes qui espéraient avoir une vie meilleure ou gagner de 

l’argent pour leurs familles. 

La traite des êtres humains constitue l’une des formes les plus 

inacceptables de la criminalité organisée, à l’initiative de réseaux 

désormais globalisés, qui contrevient aux valeurs fondamentales des droits 

de l’Homme, notamment au respect de la dignité humaine. 

Chaque année, environ 2,5 millions de victimes, principalement des 

femmes et des enfants, sont recrutées et exploitées à travers le monde. 

Selon les Nations Unies et le Conseil de l’Europe, la traite des êtres 

humains serait la troisième forme de trafic la plus répandue dans le 

monde après le trafic de drogue et le trafic d’armes. 

Cette thématique, inscrite dans le cadre de la lutte contre la criminalité 

transnationale organisée, représente un véritable sujet de préoccupation 

pour la communauté internationale et pour la France en particulier. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/criminalite-organisee/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/criminalite-organisee/
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La France soutient pleinement le dispositif international de lutte 

contre la traite des êtres humains. Ce pays œuvre activement à la mise en 

œuvre effective du Protocole additionnel de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 

réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants.  

La France participe activement au groupe de travail sur la traite des 

êtres humains de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 

Ce groupe de travail a élaboré un Plan d’action mondial contre la traite des 

êtres humains en vue d’une application effective du Protocole additionnel. 

La France soutient également les efforts déployés par les Nations 

Unies, dans le cadre de l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la 

traite des êtres humains qui regroupe les organisations internationales 

concernées par la traite des êtres humains et qui a pour objectif la 

coordination et la complémentarité des actions mises en œuvre. 

Au niveau régional, la France a ratifié la Convention du Conseil de 

l’Europe contre la traite des êtres humains. Cette Convention met la 

victime au cœur du dispositif de lutte. Le Conseil de l’Europe s’est doté 

d’un organe conventionnel, le GRETA, qui a pour mission de veiller à la 

bonne application de cet instrument juridique.  

La coopération régionale en Europe est au centre la stratégie voulue 

par la France. C’est d’ailleurs dans cette optique que la France a créé un 

poste de conseiller technique régional en charge de la lutte contre la traite 

des personnes au sein de la Représentation permanente de la France auprès 

des Nations Unies à Vienne. Celui-ci met en œuvre des actions de 

coopération avec seize pays d’Europe du Sud-Est, et développe la 

coopération tant technique qu’opérationnelle en créant des synergies avec 

l’ensemble des partenaires concernés, afin de favoriser l’échange et le 

dialogue. 
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